


ಗ ಗ 

(ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಸಹಿತ) 

ಅನುವಾದಕ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್... 
ನೈಸೂರು ರೋಡು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟ 

೧೯೫೦. 





೫ nist 
rt 

EM 1 



೩೭೨: ೬೬6 

353503 

SR VENTER 
CENTRAL ಕ ಚಾ ಹಾಳ & 

RESEARCH CenTRE 

Ac.Ne 2563 

ಅಸ್ 

ಕಸು ಈ ಈ ೬ 



ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮುರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥರತ್ನಮಾಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ೧೪ 

ಶ್ರೀಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 
೫% 

ಆವಂತ್ಯಖಂಡ 

ಶ್ಶಿ 

ರೇವಾಖಂಡ (ಭಾಗ ೩) 

(ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಸಹಿತ) 

ಅನುವಾದಕ 

ಆಸ್ಥಾನ ನಿದ್ವಾನ್ 

ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ 

ಮೈಸೂರು ರೋಡು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟ 

೧೯೫೦ 



wd 
PM ಸಾ ಕಲಾ ಛ್ 

ಬಹಿ ಪ 

ಅರಿಕೆ 

3 3 

7%
 

1
 

13
 

(>
 

« 

(ಗೌಡಾ 

ಚ ಫು 
| ಕ್ಯಾ ಳ್ ಗ ( 

ನ ಹಳ ಒಂ. ಧ್ಯ / 

pe ಟ್ಟ 

ed ಡೌ 

ಹ 
ಸುಬ್ರ ಳ್ಳ ನೋಟಿಗಾನಹ 





ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ 

ನೂರಮೂವತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಕುಬೇರಾದಿತೀರ್ಥಚತುಷ್ಠ ಯಮಾಶಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ . 

ನೂರಮೂವತ್ತನಾಲ್ವನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ರಾನೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರಮೂನವತ್ತೆ ದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಅಹಲ್ಕಾತೀಥ ೯ಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನ.. 
Hw 

ನೂರಮೂವತ್ತೆಂಟಿನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಬ 

ಶಕ್ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ AN 

ನೂರಮೂವತ್ಕೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಸೋಮತೀರ್ಥಮೂಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನೆ. . 

ನೂರನಲವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ -- 

ನಂದಾಹ್ರದತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರನಲನತ್ಕೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ತಾಪೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ಎನರ್ಣನ 

ನೂರನಲವತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ರುಕ್ಮಿಣೇತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನ 

ನೂರನಲವತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ -- 

ಯೋಜನೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರನಲವತ್ತನಾಲ್ದನಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ — 

ದ್ವಾದಶೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

ನೂರನಲವತ್ತೆ ದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಶಿವತೀರ್ಥನನಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ .. 
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ನೂರನಲವತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. 
ಕ ಳಿ) 

ಅಸ್ಥಾಹಕತೀರ್ಥಮಾಹಾತ .ನರ್ಣನ [3 ಅಶಿ 

ನೂರನಲವತ್ನೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಸಿದ್ದೇಶ ನೆಯ ವರ್ಣನ 

ದಿ ದ್ 
ನುಂಗಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ  ವರ್ಣನ 

ನೂರನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
 ಲಿಂಗವಾರಾಹತಿ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ೪ನರ್ಣನ 

© ಜ್ ನೂರೈವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಕುಸ ುಮೇಶ್ವರೆತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ವರ್ಣನ 

ನೂರೆ ವತ್ಕೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
 ಶ್ವೇತವಾರಾ ಹತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ಎವರ್ಣ ನ 

ವತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
' ಭಾರ್ಗಲೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ 6 ವರ್ಣನ 

ನೂರೈವತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಆದಿತ್ಯೇಶ್ವರೆತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ, $ವರ್ಣನ 

ನೂರ್ಫೈವತ್ತನಾಲ್ವನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಕಲಕಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ಸೂಕೈ ತ್ರೈ ದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಎ ಚಾಣಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿವರ್ಣನ ಾ 

ಸೊಕ್ಕೆ ವತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಶುಕ್ಕತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನ  . 

ನೂರೈ ವತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಹುಂಕಾರಸ್ವಾವಿಂತೀರ್ಥಮಾಹಾತ .ವರ್ಣನ N | ೬ರ 

ನೂರೈ ವತ್ತೆಂಟಿನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಸಂಗಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ  ವರ್ಣನ 

ನೂರೈ ನತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಅನರಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ 

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 
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೮೯೫-೯೦೩ಷ್ಟಿ. 

೯೦೪೨೯೦೮ 

೯೦೯ 

೯೧೦೨೯೧೬ 

೯೧೭-೯೧೮ 

೯೧೯೯೩೮ 

೯೩೯೨೯೪೬ 

೯೪೭೨೯೪೯ 

೯೫೦೨೯೫ ಷಿ 

"ಜಳ ೯೭೧ 
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ನೂರರುವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ -- 

ನೂರೆಪ್ಪತ್ತನೆಯ 
ಲಿ 

ಲಾರೋಪಣನರ್ಣನ 
ವ 

ಮಾಂಡನ ಶೂ 

೧೦೧೩-೧೦೨೧ » ಕ 

pe ನೂರೆಪ್ಸತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಶಾಂಡಿಲೀಯುಷಿಸಂವಾದವರ್ಣನ 

೧೦೨೨-೧೦ ೩೪ 

೧೦೩೫೨-೧೦೬೩೬೭ 

ಸ ಕ 

ಇ, 

ನೂರೆಪ್ಪತ್ತೈರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಮಾಂಡವ್ಯತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರೆಸ್ಪ ತ್ರಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಶುದ್ವೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ 



೧೦ 

ನೂರೆಪ್ಸ ತ್ತನಾಲ್ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಗೋಪೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರರ್ಣನ 

ನೂರೆಪ್ರತ್ತೈದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಕನಿಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರೆಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ -- 

ಸಿಂಗಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರೆಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಭೂತೀಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರೆಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಗಂಗಾವಾಹಕತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರೆಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಗಳಿತಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನರ್ಣನ 

ನೂರೆಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ದಶಾಶ್ವಮೇಧತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರೆಂಬತ್ಕೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಭೃಗಂಕಚ್ಛೋತ್ಸತ್ತಿವರ್ಣನ 

ನೂರೆಂಬತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಎ 

ಭ್ರಗುಕಚ್ಚತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರೆಂಬತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಕೇದಾರೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರೆಂಬತ್ತನಾಲ್ಪನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಧೌತಪಾಪತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ 

ನೂರೆಂಬತ್ತೈದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಏರಂಡೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ನೂರೆಂಬತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಕನಖಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

ಸೂರೆಂಬತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

೧೦೩೮-೧೦೩೯ 

೧೦೪೦-೧2೪೨ 

೧೦೪ ೩4-೧೦೪೮ 

೧೦೪೯-೧೦೫೨ 

೧೦೫೩-೧೦೫೭ 

೧೦೫೮-೧೦೬೦ 

೧೦೬೧-೧೦೭೨ 

೧ಿ೦೭೩-೧೦೮್ಲ 

೧೦೮೪-೧೦೯೩ 

೧೦೯೪-೧೦೯೬ 

೧೦೯೭-೧೧೦೧ 

೧೧೦೨ 

೧೧೦೩-೧೧೧೦ 

೧೧೧೧-೧೧೧೨ 
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ಸೂರತೊಂಬತ್ತೆದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ -- ಎ 
೨ 

೧೧೭೧-೧೧೬೬ 6 4 

ನೂರತೊಂಬತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

೧೧೭೭-೧೧೬೭೬೭೮ ಹಂಸತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಮವರ್ಣನ 

tf ಅಕಕಾಕಾಟಲಾಟಸ 

ಸಾ ಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಮ ಲಸ್ಮ್ಮಾನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

ಎ 

ಠಿ ನೂರತೊಂಬ 

೧೧೭೯..೧೧೮೦ 

ನೂರತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಶೂ ೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನ 

೧೧೯೮-೧೨೦೦ ಎ ಳು ವರ್ಣನ 
ಶಿ ಈ 

ಯ, ಯೆ ಇನ್ನೂರನಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

೧೨೮೦೧-೧೨೦೫ 
೬ ೪ 

ಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಮಾಹಾತ _ವರ್ಣನ 

ಕೆ 

ದೇನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ . ವರ್ಣನ 

ತೀರ್ಥ ಸಾವಿತಿ,₹ 
ಹಟ್ 

+ 
೬ ಲಬ 

ಇನ್ನೂರೊಂದ 



ಇನ್ನೂರೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಶಿಖಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ. 

ಎ ಕಚ ಬಕ್ಕೆ ಛಃ ಭ್ ಡ್ ನರೀತೀರ್ಥನಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 
ಅಬ 

ಗು 

ಸುವರ್ಣಬಿಂದುತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ನಿರ್ಜನ 

ಇನೂ ರೆಂಟಿನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ -- 

ಖುಣನೋಚನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ 3 

ಇನ್ನೂರೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಭಾರಭೂತಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ಇನ್ನೂರಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಪುಂಖಿಲತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ಇನ್ನೂರಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ --- 

ಮುಂಡಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ. 

ಇನ್ನೂರಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಏಕಶಾಲಡಿಂಡಿಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ಇನ್ನೂರಹದಿಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಆಮಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ 
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ಇನ್ನೂರಿಸ್ಪತ್ತೆಂಟಿನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಪರಾರ್ಥತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಫಲಕಥನ ೧೩೧ಶ೧೩೧೬ ಆ 1 

ತ್ರೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾ 
೧೨ 
೧. 

ಇನ್ನೂರಿ 

ರೇಪಾಖಂಡಪಠನ-ಶ್ರನಣ-ದಾನಾದಿಫಲಶ್ರುತಿನರ್ಣನ 



೧೪ 

ಇನ್ನೂರಮೂನತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಶೀರ್ಥಾವಲಿಕಥನ | °° ಕ್ಲಿ ೨೧-೧೩ 

ಇನ್ನೂರಮೂನತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 
ತೀರ್ಥಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿಗಣನವರ್ಣನ ೫. © ೩೩೪-೦೪೧ 

ಇನ್ನೂರಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯ 
ಕೇವಾಖಂಡಪುಸ್ತ ಕದಾನಾದಿಮಾಹಾತ್ಮ $ವರ್ಣನ 6 ಗಶ್ಮಿ೪೨೨೧೩೪೯ 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಮಂಗಳಾಚರಣಶ್ಲೋಕ; 

ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಜಗತ್ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ವಿರಿಂಚಿ? ಸಾಲಕೋ ಹರಿಃ । 

ಸಂಹರ್ತಾ ಕಾಲರುದ್ರಾಖ್ಯೋ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಪಿನಾಕಿನೇ॥ 

ತಾತ್ರರ್ಯ 

ಯಾವ ಪ್ರಭುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ 

ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಜಿಸುವವನಾಗಿಯೂ 

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯು ಸಂರಕ್ಸಿಸುವವನಾಗಿಯೂ 

ಕಾಲರುದ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಂಹಾರಕರ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರುವರೋ 

ಆ ಪಿನಾಕಸಾಣಿಯಾದ ಪರಮಶಿವರಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕಾರವು 





ಅಥಾ ವಂತ್ಯಖಂಡೇ 

ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ ತೃತೀಯೋ ಭಾಗಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ 

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಮೋ ಬೃಹಸ್ಸ ತಯ । 

ಸಮಸ ದೃಸ್ಮ್ಮ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ | ವಿಷ್ಣವೆ ಮೇ ನಮಃ 

ಶ್ರೀಮತ್ತುಂದೆರನವಾಶಾನಂ ಶ್ರೀೀಮತ್ತಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕಂ | 

ಸಣ್ಮು ಖಂ ಸ್ಮಂದಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 
ಯಸ್ಕಾಜ್ಞ ಯಾ ಜಗತ, ಎಷ್ಟಾ ಪಿರಿಂಚಿಃ ಹಾಲಕೋ ಹರಿಃ | 

ಸಂಹರ್ತಾ ಪಾ ಲರುದ್ರಾ ಖ್ಯೊ € ನಮ ನಸ್ತಸ್ಮ್ರ್ಯೈ ಸಿನಾಕಿನೇ ॥ 

ಅಥ ತ್ರಯಸ್ರಿಂಶದಧಿಕತತತಮೋಇಧ್ಯಾಯಃ 

ಕುಬೇರಾದಿತೀರ್ಥಚತುಷ ಸಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ 8ನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉನಾಚ:- 

ತತೋ ಗಚೆ ಕ್ಸೇನ್ಮ ಹೀಸಾಲ ಪರಂ ತೀರ್ಥ ಚತುಷ್ಟ ಯೆಂ।ಃ 

ಯೇಷಾಂ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೆ ೫ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷ ಯೋ ಭನೇತ್ . ॥೧॥ 
` ಕೌಜೀರಂ ವಾರುಣಂ ಯಾನ್ಶುಂ ವಾಯವ್ನಂ ತು ತತಃ ಪರಂ। : 

ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಷ್ರಾ ಜ್ಞಾ 'ಲೋಕಪಾಲಾ ಮಹಾಬಲಾಃ ॥೨॥ 

ನ್ನ ಡದ ಅನುವಾದ 

| ಕುಬೇರಾದಿತೀರ್ಥಚತುಷ್ಟ ಯಮಾಹಾತ ರರ್ಡಾನ, 

೧.  ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: -ಮಹಾರಾಜನೆ! ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಗಳಿರುವುವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ 

ಸಕಲ ಪಾತಕಗಳೂ ನಾಶವಾಗುವುವು. 

_ ೨. ಕೌಬೇರ, ವಾರುಣ, ಯಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಗಳೆಂಬ ಈ ತೀರ್ಥ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳೂ ಆದ ಆಯಾ ದಿಕ್ಬಾಲಕರು 

ತಪಸ್ಸಿದ್ದಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 



ಲಿ ೧೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದನಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ:- 

ಕಿಮರ್ಥಂ ಲೋಕಷಾಲೈಶ್ಚ ತಪಶ್ಚೀರ್ಣಂ ಪುರಾಃನಘ 1 

ನರ್ನುದಾತಟಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಹ್ಯೇತನ್ಮೇ ನಕ್ತು ನುರ್ಹಸಿ 1೩೫8 
ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಅಧಿಸ್ಠಾನಂ ಸಮಿಚ್ಛ ತಿ ಹೃಚಲಂ ನಿರ್ಬಲೇ ಸತಿ! 

ಸಂಸಾರೇ ಸರ್ವಭೂತಾನಾ€ ತೃ ಣಬಿಂದುವದಸ್ಥಿ ರೇ 1೪॥ 

ಕಡಲೀಸಾರನಿಃಸಾರೇ ಮೃಗತೃ ಷ್ಟ ವ ಚಂಚಲೇ | | 

ಸ್ಥಾವರೇ ಜಂಗಮೇ ಸರೇ ಭೂತಗ್ರಾ ಮೇ ಚತುರ್ನಿಧೇ !೫॥ 

ಧರ್ನೋ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ನೊ ಬಂಧುಃ ಸುಪೃತ್ತಥಾ । 

ಆಧಾರಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಕೇ ಸಚರಾಚರೇ 1 ೬॥ 

ಏನಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತು ತೇ ಸರ್ನೇ ಲೋಕಪಾಲಾಃ ಕೃತಕ್ಚಣಾಃ | 

ತಸಸ್ತೇ ಚಕ್ರುರತುಲಂ ಮಾರುತಾಹಾರತತ್ಪರಾಃ ld 
ತತಸ್ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾದೇವಃ ಕೃತಸ್ಕಾರ್ಥೇ ಗತೇ ತದಾ । 

ಅನುರೂಪೇಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯುಗಸ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಃ 1೮॥ 

೩. ಯುಧಿಸ್ಮಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ :--ಫಿಷ್ಕಲ್ಮಷನೆ ಈ ಲೋಕಪಾಲಕರು 

ಹಿಂದೆ ನರ್ಮದಾ ತೀರವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ತಸ ಸ್ಪನ್ನಾಚರಿಸಿ ದರೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ 

ಹೇಳುವವನಾಗು. 

೪. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:-ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಂಸಾರವು 

ದುರ್ಬಲವೂ, ತೃಣಾಗ್ರ ದ ಜಲಬಿಂದುವಿನಂತೆ ಅಸ್ಥಿ ರವೂ ಆದುದೆಂಬ ಕಾರಣ 

ದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚಲವಾದ ಅಧಿಸ್ಕಾನವೊಂದನ್ನ ಪೇಕ್ಸಿಸುವರಷ್ಟೆ. | 
೫. ಸ್ವಾವರಗಳೂ, ನಾಲ್ಕು ನಿಧಗಳಾದ ಜಂಗನುಪ್ರಾ ಣಿಗಳೂ ಕೂಡಿದ 

ಸಕಲ ಪ ನ್ರಪಂಚವೂ ಬಾಳೆಯ ತಿರುಳಿನಂತೆ ಸಿಸ್ಸಾ ರವೂ, ಬಿಸಿಲ್ಲು ದುಕೆಯಂತೆ 

ಚಂಚಲವೂ ಆಗಿರುವುದು. 

೬. ಆದುದರಿಂದ ಚರಾಚರೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೇ 
ತಾಯಿಯು, ಅದೇ ತಂದೆಯು; ಬಂಧುವು; ಸ್ನೇಹಿತನು; ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೂ 
ಅದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು. | 1. 

೭. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಲೋಕಪಾಲಕಕೆಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು. ಕಲ್ಪಿಸಿ 
ಜೊಂಡು ವಾಯ್ವಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ತಸ ಸ್ಪನ್ನಾಚರಿಸಿದರು. 

೮. ಬಗೆ ಕ್ ನ ತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಭಾಗವು ಕಳೆದುಹೋಗಲು ಪರಮೇಶ್ವರನು 
ಸಂತುಷ್ಟ ನಾಗಿ ಆ "ಯುಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನನನ್ನಿತ್ತನು. 



ತ್ರಯಸ್ವ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ಲಗ 

ವರೇಣ ಛಂದಯಾಮಾಸ ಲೋಕಪಾಲಾನ್ಮ ಹಾಬಲಾನ್ । 

ಮಯೋ ಯಮಿಚ್ಛ ತಿ ಕಾಮಂ ವೈ ತಂತಂ ತಸ್ಯ ದದಾಮ್ಯ ಹಂ HFN 

ಏತಚ್ಛು ತ್ವಾ ಸಚಸ್ತ ಸ್ಯ ಲೋಕಪಾಲಾ ಜಗದ್ದಿ ತಾಃ । 

ವರದಂ ಘಾ ರ್ಥಯಾಮಾಸುರ್ದೇವಂ ವರಮನುತ್ತ ಮಂ 1 0೪ 1 

ಕುಬೇರ ಉವಾಚ: ಎ 

ಯದಿ ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾದೇವ ಯದಿ ದೇಯೋ ವರೋ ಮಮ। 

ಯಕ್ಸಾಣಾಮಿಾಶ್ಚರಶ್ಹಾಂಃಹಂ ಭವಾನಿ ಧನದಸ್ಮ್ಮಿತಿ 1 ೧೧॥ 

ತತಃ ಪ್ರೋವಾಚ ದೇವೇಶಂ ಯಮಃ ಸಂಯಮನೇ ರತಃ । 

ತತ್ರ ಪ್ರಧಾನೋ ಭಗವಾನ್ಸ ನೇಯಂ ಸರ್ವಜಂತುಷು ॥ ೧೨ ॥ 

ವರುಣೋಂನಂತರಂ : ಪಾ ಹೆ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತು ಮಹೇಶ್ವರಂ | 

ಕ್ರೀಡೇಯಂ ವಾರುಣೇ `ಕೋತೇ ಯಾದೋಗಣಸನುಸ್ಸಿತಃ ॥ ೧೩ ॥ 

'ಜಗಾದಾಶು ತತೋ ವಾಯುಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತು ಮಹೇಶ್ವರಂ ! 

ವ್ಯಾಪಕತ್ವಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಷು ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸ ಭಾರತ ॥ ೧೪ ॥ 

ತೇಷಾಂ ಯದೀಪ್ಸಿತಂ ಕಾಮಮುಮಯಾಸಹ ಶಂಕರಃ । | 

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕಪಾಲಾನಾಂ ದತ್ತ್ವಾ ಚಾಂದರ್ಶನಂ ಗತಃ ॥೦೫॥ 

೨ ೯.೧೦, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಆವರನ್ನು ವರಗಳಿಂದ ಪ್ರಲೋಭಗೊಳಿಸಿ 

<¢ ಯಾವನು. ಯಾವುದನ್ನು ಒಯಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು” 

ಎಂದನು. ದೇವದೇವನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಲೋಕಹಿತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾದ 

ಆ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ವರಪ್ರದನಾದ ಆತನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 

೧೧. ಕುಬೇರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :-ಎಮಹಾದೇವನೆ ! ನೀನು ಸಂತುಷ ಕೈನಾಗಿ 

ರುವೆಯಾದರೆ ನನಗೆ ಈ ವರವನ್ನು ಕೊಡು: ನಾನು ಯಕ್ಚರಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗುವೆನು. 
೧೨. ಬಳಿಕ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರ ಹನಾಗಿದ್ದ ಯಮನು, «ಭಗವಂತನೆ! ನಾನು 

ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ ತ್ರ ಧಾನನಾಗಿರಬೇಕು ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 
೧೩. ಬಳಿಕ ವರುಣನು ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇಂತೆಂದನು. 

« ಯಾಡೋಗಣಗಳೊಡಗೂಡಿದವನಾಗಿ ನಾನು ನಾರುಣಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸು 

ತ್ತಿರಬೇಕು.?' 
೧೪. ಬಳಿಕ ವಾಯುವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ 

ತೊಡಗಿದನು. ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾನು ವ್ಯಾ ಪಕನಾಗಿರ 

ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 
೧೫. ಉಮಾಸಮೇತನಾದ ಶಂಕರನು ಆ ದಿಕ್ಬಾಲಕಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರಿಗೆ 

ಅಭಿಲಸಿತಗಳಾದ ವರಗಳನ್ನಿತ್ತು ಅದ್ಧ ಶ್ಯ ನಾದನು. 



೮೧೬ °° ಫ್ರಿಳಿಸ್ಕಾ ೦ದಮಹಾಪುರಾಣ೦ ಚ 

ಗತೇ ಮಹೇಶ್ವರೇ ಜೇನೇ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ತು ತೇ ಸತಾ 
ಸ್ಥಾಪನಾ ಚ ಕೃತಾ ಸರ್ನೈಃ ಸ್ವನಾಮ್ನೈನ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ I ೧೬॥ 
ಕುಬೇರಶ್ಚ ಕುಬೇರೇಶಂ ಯಮಕ್ಚೆ ನ ಯಮೇಶ್ವರಂ 1 
ನರುಣೋ ನರುಣೇಶಂ ತು ನಾತೋ ವಾತೇಶ್ವ ಕಂ ನಷ"  ॥೧೭॥ 
ತರ್ಹಣಂ ನಿದಧುಃ ಸರ್ವೇ ಮಂತ್ರೆ ಶ್ಚ ವಿನಿಧ್ಸೈಃ ಶುಭೆಃ ` 
ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ದೇನಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಯಥಾನಿಧಿ ॥ಂ೮॥ 
ಆಹ್ವ ಸಿಯಾಮಾಸುಸ್ತಾ ನ್ಯಿಪ್ರಾನ್ ಸರ್ವೇ ಸರ್ನೇಶ್ಶ ರಾಇನ|. | 
ಕ್ಪಾಂತದಾಂತಜಿತಕೊ ್ರೀಧಾನ್ ಸರ್ವಭೂತಾಂಭಯಸ್ರ ದಾನ್ ॥೧೯॥ 
ನೇಡನಿದ್ಯಾ ವ್ರತಸ್ಥಾ ತಾರ್ ಸರ್ವಶಾಸ ಸ್ತಿನಿಶಾರದಾನ್ | ©: 
ಯಗ ಜುಸಾಮಸಂಯುಕಾ ತ್ತಂಸ ಸ್ಪಥಾಂಥರ್ವನಿಭೂಷಿತಾನ್ 120 
ಚಾತುರ್ನಿಧ್ಯಂ ತು ಸರ್ನೇಷಾಂ ದಾನಂ ದಾಸ್ಯಾಮಗೃಹ್ಹತ |: ..' N 
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತು ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಿಷ್ರಾಣಾಂ ದಾನಮುತ” ಮಂ .॥ ೨೧ ॥ 
ತತ್ರ ಸ್ಥಾ ನೇ 'ದಡುಸೆ ಸ್ಪೇಷಾಂ' ಭೂಮಿದಾನಮನುತ್ತ ಮಂ | ' 
ಯಾವಚ್ಞ ಂದ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಯಾನತ್ತಿ ಸ್ಮತಿ ಮೇದಿನೀ |. 3.4 
ತಾನದಾ. ಸಂ: ತು ಯುಷ್ಯಾ ಕಂ ಪರಪಂಥೀ. ನ ಕಶ್ಚನ .'" .॥೨೨॥ 

೧೬. 'ಮಹೇಶ್ವ ರನು: ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ ಸ್ಥಾನ 
ಲಿ ನಿಂತರು. ಮುತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗ 

Wd ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 

೧೬೭೬. “ಕುಬೇರನು ಕುಬೇರೇಶ್ಯ (ಕೆತನ್ನೂ, ಯಮನು" ಜುಮೇಶ್ವ ಕತತ್ಕೂ; 
ವರುಣನು. ವರುಣೇಶನನ್ನೂ , ವಾಯುವು ವಾ ತೇಶ್ವ ರನನ್ನೂ ಪ ಪ್ರ ತಿಷ್ಕಿ ಸಿದರು. 
೧೮." ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್ವೇಶ ರನಾದ ಮಹಾಡೇವನನ್ನು "ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ 
ಪೂಜಿಸಿ ಬಹುವಿಧಗಳಾದ ಶುಭಮಂತ್ರ ಗಳಿಂದ ತರ್ಪಣಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 

೧೯. ಸರ್ವೇಶ್ವ ರರನ್ನು ಹೋಲುವ ೪ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೆ ಮೆ, ಸಂದ ದ್ರಿ ಯಥಿಗ್ರ ಹ, 
ಕೊ. 1ಧಜಯಗಳುಳ್ಳು ವರಾಗಿ ಸಕಲ, ಭೂತಗಳಿಗೂ. ಅಭಯನೆ ಸಿದ 
ಬ್ರಾಹ ಹೋತ್ತ ನರಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದರು. ಯ 

೨೦. ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ವೇದವಿದ್ಯೆ ಯನ್ನು ಕಲಿತು ; ಸ್ಟಾ ತಕರಾಗಿದ್ದ. ಕಿ ; ಸಕಲ. 
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶಾರದರು. ಚುಗ್ಯ ಜುಸಾ ಶ್ರ ಮಾಥರ್ವನೇದಗಳೊಬ ಭೂಷಣ 
ಗಳನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದ ರು.: | ನ 

೨೧.೨೨. ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ನಿಡೆಗಳಾದ. ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡು 
ನೆವು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ ಎಂಡು ನುಡಿನು ದಿಕ್ಸಾ ಲಕರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣರಿಗೂ 
ಉತ್ತ ಮದಾನ ನಗಳನ್ನಿತ್ತರು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಅವರಿಗೆ - ಸರ್ವತ್ರ ಹ ನನಿಸಿದ 



ಸಜ ಗ (ನ ಇ “ ತ್ರ್ರಯಸ್ವ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಸೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೮೧೭ 

ರಾಜಾ ನಾ ರಾಜತುಲ್ಯೋ ವಾ ಲೋಕಸಪಾಲೈರನುತ್ತಮಂ | 

ದತ್ತಂ ಲೋಪಯತೇ ಮೂಢಃ ಶ್ರೂಯತಾಂ ತಸ್ಯ ಯೋ ವಿಧಿಃ॥ ೨೩ ॥ 
ಶೋಷಯೇದ್ಭನದೋ ವಿತ್ತಂ ತಸ್ಯ ಪಾಪಸ್ಯ ಭಾರತ । 

ಶರೀರಂ ನರುಣೋ ದೇವಃ ಸಂತತಿಂ ಶ್ವಸನಸ್ತಥಾ ॥ ೨೪ 

ಆಯುರ್ನಯತಿ ತಸ್ಯಾಶು ಯಮಃ ಸಂಯಮನೋ ಮಹಾನ್ । | 

ನಿಃ॥ಶೇಷಂ ಭಸ್ಮಸಾತೃೃತ್ವಾ ಹುತಭುಗ್ಯಾತಿ ಭಾರತ ॥ ೨೫ ॥ 
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ನಪ್ರಯತ್ನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ | 
ಭಕ್ತಿಃ ಕಾರ್ಯಾ ನೃಷೈಃ ಸರ್ವೈೈರಿಚ್ಛದಿಃ ಶ್ರೇಯ ಆತ್ಮನಃ ॥ ೨೬ ॥ 

ರಾಜಾ ವನೃಕ್ಸೋೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತಸ್ಯ ಮೂಲಂ 
ಭೃತ್ಯಾಃ ಪರ್ಣಾ ಮಂತ್ರಿಣಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾಃ । 

ತಸ್ಮಾನ್ಮೂಲಂ ಯತ್ನತೋ ರಕ್ತಣೀಯಂ 
ಮೂಲೇ ಗುಪ್ತೇ ನಾಸ್ತಿ ವೃಕ್ಚಸ್ಯ ನಾಶಃ ॥ ೨೭॥ 

ಭೂಮಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಂತೆಂದರು. ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರು ಇರುವವರೆಗೂ, 

ಭೂಮಿಯಿರುವವಕರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರ ದಾನಕ್ಕೆ ಯಾವನೂ ಅತಂಕ 

ಪಡಿಸಲಾರನು. 

ಜನೇಆಗಲಿ, ರಾಜಸಮಾನನೇ ಆಗಲಿ, ಲೋಕಪಾಲಕರು 

ಮ ಮೂಢನಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವನೊ, ಅನನಿಗಾಗುವ 

೨೪. ಆ ಪಾಪಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕುಬೇರನು ನಿಶ್ಶೇಷಗೊಳಿಸುವನು. 

ವರುಣದೇವನು ದೇಹವನ್ನು ಶೋಷಿಸುವನು. ವಾಯುವು ಸಂತಾನವನ್ನು 

ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವನು. 

೨೫. ಮಹಾತ್ಮನೂ, ನಿಯಾಮಕನೂ ಆದ ಯಮನು ಅವನ ಆಯುಷ್ಯ 

'ವನ್ನಪಹರಿಸುವನು. ಅಗ್ನಿಯು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುವನು. 

೨೬. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೆ! ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಪೇಕ್ಷಿಸುವ 

ರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ 

ಬೇಕು. | | 

೨೭. ರಾಜನೇ ಒಂದು ವೃಕ್ಸವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃಂದವೇ ಅದರ ಬೇರು. 

ಸೇವಕರೇ ಎಲೆಗಳು. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಕೊಂಬೆಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಮೂಲವನ್ನು 

ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮೂಲವು ಸುರಕ್ಸಿತವಾಗಿರಲು 

ಆ ವೃಕ್ಸಕ್ಸೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ... ' 1. 



೮೧೮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಸಪುರಾಣಂ 

ಸಷ್ಟಿನರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಭೂಮಿದಃ | 

ಆಚ್ಛೇತ್ತಾ ಚಾವಮಂತಾ ಜೆ ತಾನ್ಯೇವ ನರಕೇ ನಸೇತ್ 1 ೨೮ ॥ 

ಸ್ಮದತ್ತಾ ಪರದತ್ತಾ ನಾ ಪಾಲನೀಯಾ ವಸುಂಧರಾ | 

ಯಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಯದಾ ಭೂಮಿಸ್ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ತದಾ ಫಲಂ ॥ ೨೯॥ 

ನೇನತಾಜ್ಞಾ ಮನುಸ ತ್ಯೆ ರಾಜಾನೋ ಯೇಪಿ ತಾಂ ನೃಪ | 

ಸಾಲಯಿಷ್ಯ! ತಿ ಸತತಂ ತೇಷಾಂ ನಾಸಸಿ ಸ್ರ್ರಿನಿಷ್ಟಪೇ 1೩೦॥ 

ಸ್ಪದತ್ತಾ ಪ ಪರಜತ್ತಾ ನಾ ಯತ್ನಾದ್ರಕ್ಸಾ ಯಖಧಿಸ್ಮಿರ | 

ಮಹೀ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾ ನಿತ್ಯ ೦ ದಾನಾಚ್ಛೆ ವಯೋ ನುಪಾಲನಂ 1೩೦ 

ಅಯುರ್ಯಶೋ ಬಲಂ "ವಿತ್ತಂ ಸಂತತಿಶ್ಚಾಂಕ್ಸ್ರಯಾ ನೃಪ 

ತೇಷಾಂ ಭನಿಷ್ಯತೇ ನೂನಂ ಯೇ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೇ ರತಾಃ... ॥ ೩೨ ॥ 

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತು ತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಲ್ಲೋಕಸಾಲಾಸ್ಟ್ವಿಜೋತ್ತಮಾನ್ | 

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ವ್ಯಸರ್ಜಯನ್ ॥ ೩೩ ॥ 

೨೮. ಭೂಮಿಯ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅರುವತ್ತುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ 

ವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ _ವಾಸಮಾಡುವನು. ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದವನೂ, 

ಕಡೆಗಾಣುವವನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವರು. 

೨೯. ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ, ಪರರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೂ ರಾಜನಾದ 
ವನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿಯು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ 
ಸೇರಿರುವುದೊ, ಆಗ ಅವರವರಿಗೆ ದಾನಪಾಲನದ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು. 

೩೦. ಮಹಾರಾಜನೆ! ದೇವತೆಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಯಾವ ರಾಜರು 

ನಿತ್ಯವೂ ದಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವರೊ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ 

ಮಾಡುವರು. 

೩೧. ಯುಢಿಸ್ಕಿರನೆ! ಸ್ವದತ್ತವಾದರೂ, - - ಭೂಪಾಲಕನೂ ಯತ್ನದಿಂದ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ತಾನು ಮಾಡಿನ ದಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ 

ಇತರರ ದಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಶೆ ಶ್ರೇಯಸ್ವರವು. 

೩೨. ಯಾರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿರುವರೊ, 

ಅವರ ಆಯುಷ್ಯವೂ, ಕೀರ್ತಿಯೂ, ಬಲವೂ, ಧನವೂ, ಸಂತತಿಯೂ ಅಕ್ಸಯ 
: ವಾಗಿರುವುವು. 1 

| ೩೩-೩೪. ಇಂತೆಂದು ಲೋಕಪಾಲಕಕೆಲ್ಲರೂ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮುರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಿ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಫೊಡಮಟ್ಟು ಬೀಳುಕೊಟ್ಟ ರು. 
ಬಾ ತ್ರಿಹ್ಮಣಮುಖ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ 



ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೮೧೯ 

ಗತೇಷು ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯೇಷು ಸ್ನಾತ್ವಾ ಹುತಹುತಾಶನಾಃ । 
ಲೋಕಪಾಲಾಃ ಕ್ಪುಧಾವಿಸ್ಟಾಃ ಪರ್ಯಟನ್ಸೈಕ್ಸ ಕ ಮಾತ್ಮನಃ ॥ ೩೪ ॥ 

ಅಸಿ ಚರ್ಮಾಂನಶೇಸಾಂಗಾಃ "ಕಷಾಲೋಡ್ಹ ಅಜ ಸಾಣಯ | 

ಅಲಬ್ಧ ಗ್ರಾಸಮರ್ಧಾರ್ಥಂ ನಿರ್ಯಯುರ್ನಸರಾಷ್ಟ ಒಃ ॥ ೩೫ ॥ 

ಶಾಪಂ ದತ್ಕಾ ತದಾ ಕ್ರೋಧಾದ್ಟಾ ಹ್ಮಣಾಯ ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ। 

ದರಿದ್ರಾಃ ಸತತಂ ಮೂರ್ಹಾ ಭವೇಯುಕ್ನ ಯಯುರ್ಗೃಹಾನ್ ॥ ೩೬ ॥ 

ತದಾ ವ ಶ್ರಭೃತಿ ತೇ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಧನವರ್ಜಿತಾಃ 

ಶಾಪದೋಷೇಣ ಕೌಚೀರ್ಯಾಂ ಸಂಜಾತಾ ದುಃಖಭಾಜನಾಃ8 ॥ ೩೭೫ 

ನ ಧನಂ ಸೈತೃಕಂ ಪುತ್ರೈರ್ನಸಿತಾಪುತ್ರಸೌತ್ರಿಕಂ । 

ಭುಂಜತೇ ಸಕಲಂ ಕಾಲಮಿತ್ಯೇನಂ ಶಂಕರೋಃ ಬ್ರವೀತ್ 1 ೩೮ ॥ 

ಕುಬೇರೇಶೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ತಾ ಯಸ್ತು ಪೂಜಯತೇ ಶಿವಂ । 

ಗಂಧಧೂಪನಮಸ್ಕಾರೈಃ ಸೊಆಶ್ಚಮೇದಧಫಲಂ ಲಭೇತ್ 1 ೩೯॥ 

ಯಮತೀರ್ಥೇತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಪಶ್ಯತಿ ಯಮೇಶ್ವರಂ | 

ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾಂತರಾರ್ಜಿತೈೆಃ ॥೪೦॥ 

ಹಸಿವುಗೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಔಪಾಸನಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು 

ಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. 

೩೫. ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಚರ್ಮಗಳಾಗಿರಲು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳ 

ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ತುತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗವೂ ಸಿಕ್ಕದಿರಲು 

ಪಟ್ಟಿ ಣದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. 

೩೬. ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾ ್ರ್ರಹ್ಮಣರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾವ 

ಕಾಲಕ್ಟೂ ದರಿದ್ರರೂ ಮೂರ್ಬರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಶಾಸವನ್ನಿತ್ತು ತಮ್ಮ 

ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. 

೩೭-೩೮. ಆ ಶಾಸದ ಫಲವಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಥದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದಿನಿಂದ 

ಧನಹೀನರೂ, ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಈಡಾದವರೂ ಆದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ 

ಧನವನ್ನು ಮಗನೂ, ಮಗನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಧನವನ್ನು ತಂದೆತಾಯಂದಿರೂ 

ಎಂದಿಗೂ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಹಾದೇವನೇ ಹೇಳಿರುವನು. 

೩೯. ಸುಬೇರೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನರನು ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಮೂಡಿ ಗಂಧ, 

ಧೂಪ, ನಮಸ್ಕಾ ರಗಿಳಿಂದ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅವನು ಅಶ್ವಮೇಧ 

ಯಜ್ಞದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. 

೪೦. ಯಮ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಮೇಶ್ವ ರನ ದರ್ಶನವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಹಿಂದಿನ ಏಳು ಜನ್ಮ] ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಪಾ 

ಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. 



೮೨೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಪೂರ್ಣಮಾಸ್ಕಾಮುಮಾವಾಸ್ಕಾಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತು ಹಿತೃತರ್ಹಣಂ । 

ಯಃ ಕರೋತಿ ತಿಲೈಃ ಸ್ನಾನಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ॥1೪೧॥ 

ಸುತೃಪ್ತಾಸ್ತೇನ ಭೋ ಯೇನ ಹಿತರಶ್ಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ । 

ಸ್ಪರ್ಗಸ್ಥಾ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಾನಿ ಕ್ರೀಡಂತಿ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಾಃ I ೪೨ ॥ 

ವರುಣೇಶೇ ಸರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಹೃರ್ಚಯಿತ್ವಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ | 

ವಾಜಸೇಯಸ್ಕ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುಷ್ಕಲಂ 1 ೪೩॥ 

ಮೃತಾಂ ಕಾಲೇನ ಮಹತಾ ಲೋಕೇ ಯತ್ರ ಜಲೇಶ್ವರಃ | 

ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ತತ್ರ ಯಾನೇನ ಗೀಯಮಾನೋಃಪ್ಸರೋಗಣ್ಟೈಃ ॥ ೪೪ ॥ 
ವಾತೇಶ್ವರೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಚ ಮಹೇಶ್ವರಂ । 

ಜಾಯತೇ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಂಸೌ ಲೋಕಪಾಲಾನವೇಕ್ಬಯನ್ 1 ೪೫ ॥ 

ಕಂ ತಸ್ಯ ಬಹುಭಿರ್ಯಜ್ಞೈರ್ದಾನೈರ್ವಾ ಬಹುದಕ್ಸಿಣೈಃ। 

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಚತುಷ್ಟಯೇ ಲೋಕೇ ಅವಾಪ್ತಂ ಜನ್ಮನಃ ಫಲಂ ೪೬॥ 

೪೧. ಹುಣ್ಣಿ ಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾನನು ಸ್ನಾತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿತ್ಛೃ 

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತ0ತರ್ಷಣಗಳಷ್ನೀಯುವಫೊ, ಅವಥಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಪುಣ್ಯವನ್ನು 

ಕೇಳು. | 

೪೨, ಆ ತಿಲೋದಕದಿಂದ ಪಿತೃ ಗಳೂ, ಸಿತಾಮಹರೂ ಪರಮಸಂತೋಷ 

ವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಗ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿ ರುವ ರು. 

: ೪೩ ವರುಣೆ ಫೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ ಸ್ನಾನವನ್ನು "ಮಾಡಿ ನರನು ಮಹೇಶ್ವರ 

ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನಾಜನೇಯವೊಬ ಮಹಾಯಜ್ಞದ ಅಪಾರವಾದ ಫಲಕ 

ಭಾಗಿಯಾಗುನನು. 

ಅಲ, ಬಹಳ ಕಾಲದಮೇಲೆ ಮೃ ತನಾಗಲು, ಅಪ್ಪ ಕಿಯರ ಸಮೂಹಗಳು 

ತನ್ನನ್ನು ಸೊ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜಲಾಧಿಪ ಪತಿಯಾದ 

ವರುಣನಿರುವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು. 3. 

೪೫. ವಾತೇಶ ರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಹತತ ಪೂಜೆಯನ್ನು 

ಮಾಡಿದವನು ರೋಕಪಾಲಕರನ್ನು ನೋಡಿದನನಾಗಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನೆನಿಸಿ 
ಬಾಳುವನು. 

. ೪೬, ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞ ಗಳಿಂದಲೂ ಬಹಳ ದಕ್ಷಿ ೪ ಹೆಗಳೊಡ 

ಗೂಡಿದ ದಾನಗಳಿಂದೆಲೂ ಲಭಿಸುವುಡೇನು? ಈ ನಾಲ್ಗು ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ ಸ್ಲಾನ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕ್ಕ ವನ್ನು ಸಡೆಯುನನು. 



ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೮೨೧ 

ಶೇ ಧನ್ಯಾಸ್ತೇ ಮಹಾತಾ ಒನಸ್ತೇಷಾಂ ಜನ್ಮ ಸುಜೀನಿತಂ । 
ನಿತ್ಯಂ ವಸಂತಿ ಕೌಜೀಯ್ಯಾ ೯೦ ಲೋಕಷಾಲಾನ್ನಿಮಂತ್ರ್ಯ ಯೇ ॥ ೪೭॥ 
ಏತತು ಿಣ್ಯಂ ಹಾಪಹರಂ ಧನ್ಯ ಮಾಯುರ್ಪಿವರ್ಧನಂ 

ಫಶತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಚೈವ ಸರ್ನಪಾಪಕ್ಸ್ಗಯೋ ಭವೇತ್ ॥ ೪೮ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವಾಖಂಡೇ 

46 ಕುಬೇರಾದಿತೀರ್ಥಚತುಷ್ಟಯ ಮಾಹಾತ್ಮ 4ವರ್ಣನಂ?? 

ನಾಮ ತ್ರಯಸ್ಪಿ ಂಶದಧಿಕಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಲ೭, ನಿತ್ಯವೂ ಶೋಕಪಾಲಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತ ಕುಬೇರ 

ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವವರೇ ಧನ್ಯರು. ಅವರೇ ಮಹಾತ್ಮರು. ಅವರ 

ಜನ್ಮವೇ ಸರ್ಥಕವು. 

ಲಲ್, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವೂ, ಪಸಾಸಪರಿಹಾರಕವೂ, ಐಶ ್ರರ್ಯಾಯುಷ್ಯ 

ವರ್ಧಕವೂ ಆದ ಈ ಆಖ ್ ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳುವವರಿಗೂ ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಪಾಪಗಳು 

ನಾಶವಾಗುವುವು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 

ಶ್ರೀಸಾ ) ೦ಡಮಹಾಪುರಾ ಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

14 ೫ುಬೆ ಬೇರಾದಿತೀರ್ಥಚತುಷ್ಟ ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ ವೆಂಬ 

ನೂರಮೂನತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯಂವು ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀ ॥ 

ಅಥ ಚತುಸ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
ರಾಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ 2... 

ನರ್ಮದಾದಕ್ಸಿಣೇ ಕೂಲೇ ರಾಮೇಶ್ವರಮನುತ್ತಮಂ | 

ತೀರ್ಥಂ ಸಾಸಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವದುಃಖಫ್ನುಮುತ್ತಮಂ Ion 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪೂಜಯಂತಿ ಮಹೇಶ್ವರಂ । 

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಶಿಲ್ಬಿಷೈಃ 1 ೨॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
4«ರಾಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮಜ್ಯ ವಣರ್ನಂ'' ನಾಮ 

ಚತುಸ್ವಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

: ಠಾಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ನರ್ಮದೆಯ. ದಕ್ಷಿಣತೀರದಲ್ಲಿ 

ಪಾಸಹರವೂ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವೂ, ಸಕಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದೂ ಆದ 

ರಾಮೇಶ್ವರವೆಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಥವೊಂದಿರುವುದು. 

೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಹಾದೇವನ್ಕೂ 

ಮಹಾತ್ಮನೂ ಆದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವರೊ ಅವರು ಸಕಲ ಕೆಲ್ಪಿಷ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ಕರಾಗುನರು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

ee ರಾಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ ೨ ಧೆಂಬ 

ಸೂರಮೂನತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ವಂಂಗಿದುದು 



i ಶ್ರೀಃ [ 

ಅಥ ಪಂಚತ್ರಿಂಶದಧಿಕತತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತಸ್ಸೈವಾಣನಂತರಂ ಚಾಂನ್ಯತ್ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಮನುತ್ತಮಂ | 

ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಪೂಜಿತಂ ion 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಹ್ಯುಮಾರುದ್ರಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ । 
ವಾಜಪೇಯಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸಲಭೇತ್ಸ ಲಮುತ್ತಮಂ HSH 
ತೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಮಹತಾ ಮೃತಃ ಸ್ವರ್ಗಮವಾಪ್ಪುಯಾತ್ । 
ಅಪ್ಪಶೋಗಣಸಂವೀತೋ ಜಯಶಬ್ದಾದಿಮಂಗಲೈಃ H ೩ 

ಸಹಸ್ರವತ್ಸರಾಂಸ್ತೃತ್ರ ಕ್ರೀಡಯಿತ್ವಾ ಯಥಾಸುಖಂ | 

ಧನಧಾನ್ಯಸನೋಹಪೇತೇ ಕುಲೇ ಮಹತಿ ಜಾಯತೇ Hn 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:--ಅದಾದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೆ ಶ್ವರ 

ವೆಂಬ ತೀರ್ಥವಿರುವುದು. ಸರ್ವಗುಣೋಪಪನ್ನವಾದ ಈ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಮೂರು 

ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವರು. 

೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮಾನವನು ಸಾ ನವನ್ನು ಮ ಮಾಡಿ ಉಮಾ 

ಸಹಿತನಾದ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವನೊ, ಅನು ವಾ 

ಯಜ್ಞ ದ ಉತ್ತಮ ಫಲವ ವನ್ನು. ಸಡೆಯುವನು. 

WN ಮಹತ್ತರವಾದ ಆ ಪುಣ್ಯ ದ ಫಲವಾಗಿ ಜಯಶಬ್ದಗಳೇ ಮುಂತಾದ 

ಮಂಗಳಥ್ವನಿಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪ ರೆಯರು. ಸುತ್ತುವರೆದಿರಲು ಮೃ ನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕ 

ಹೋಗುವನು. 

೪. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದುಸಾನಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಯಥೇಚ್ಛ ವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸಿದ 

ಮೇಲೆ ಧನಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಎ ಜನಿಸುವನು. 



೮೨೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದನುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಪೂಜ್ಯಮಾನೋ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ನೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ । 
ವ್ಯಾಧಿಶೋಕವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಜೀವೇಚ್ಚ ಶರದಾಂಶತಂ ॥ ೫॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪು್ರರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

«4 ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 
ಪಂಚತ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತನೋ€ದಧ್ಯಾಯಃ 

೫. ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ನೇದವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಿ ಜನರಿಂದ 

ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ದುಃಖರೋಗಗಳನ್ನನುಭವಿಸಡೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು 

ಬದುಕಿರುವರು. | 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೊ (ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶ್ರೀಸ್ಗಾ ತಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ನೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

| «ಸಿದ್ದೇಶ ) ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತೆ ಮೀ ವರ್ಣನ”?ನೆಂ 

ನೂರನೊವತ್ತೆ ೪ಹನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯವು ಮುಗಿ ಚಾಮ 



1 ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಷ್ರಿಂಶ ದಧಿಕಶತತಮೊಟಧ್ಯಾಯ 28 

ಅಹಲ್ಯಾತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಣ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮಹೀಪಾಲ ಚಾಂಹಲ್ಯೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ । | 

ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ತ್ವ ಹಲ್ಯಾ ತಾಪಸೀ ಪುರಾ No 
ಗೌತನೋ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣಸ್ತಾ ಸೀತ್ಸಾಕ್ಟಾಡ್ರ ಜೆ €ವ ಚಾಂಪರಕ । 

ಸತ | ಧರ್ಮಸಮಾಯುಕ್ತೊ € ವಾನಪ್ರ ಸ್ಥಾ ಶ್ರಮೇ ರತಃ | ೨ 

ತಸ ಪಶ್ಲೀ ಮಹಾಭಾಗಾ ಹೃಹಲ್ಯಾ ನಾಮ ನಿಶ್ರುತಾ | 

ರೂಪಯೌವನಸಂಪನ್ನಾ ತಿ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ನಿಶ್ರು ತಾ Had 

'ಅಸ್ಕಾ ಅಷ್ಯ ತಿರೂಪೇಣ” ದೇವರಾಜಃ ಶತಕ್ರತುಃ । 
ಮೋಹಿತೋ ಲೋಭಯಾಮಾಸ ಹ ಹಲ್ಯಾಂ ಬಲಸೂದನಃ ॥೪॥ 

ಕನ್ನಡದ | ಅನುವಾದ : 

ಅಹಲ್ಯಾತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ,' 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಮಾರ ಜಾರಾಜನೆ !: ಬಳಿಕ 
ಉತ್ತಮವಾದ ಅಹಲ್ಯಾತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೆರ (ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾ ಭಗ 

ವಂತಳಾದ ಅಹಲೈಯು ಹಿಂದೆ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಳು. 
೨. ಎರಡನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮನೊ "ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಗೆ ನಬ 

ಮಹಾ ಹಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ನಿದ ನು. ಆತನು 'ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣನೂ ವಾನ 

ಶ್ರಮಧರ್ಮಪಿರತನೂ ಆಗಿದ್ದನು... 
“ ಆ ಮಹಾ ಪತಿವ್ರ ತೆಯಾದ ಕ್ರೈಯೆಂಬ ಪತ್ನಿಯ ಹಿದ್ದಳು. 

ಪ್ರಖ್ಯಾತಳಾಗಿದ್ದ ಳು. 

ತೆ ಶತಕ. ಕ್ರತುವೂ, ಬಲವೈರಿಯೂ ಆದ ಇಂದ್ರನು ಈಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ 
ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ದೇವರಾಜ ನಾಗಿದ್ದ ರೂ ಮಹೇಂದ್ರ ನು 

ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಮಿಸಿದನು. | 



೮೨೬ ಶ್ರೀ ಸಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ನರಾರೋಹೇ ದೇವರಾಜಮನಿಂದಿತೇ । 
ಕ್ರೀಡೆಯಸ್ಸ ಮುಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ತ್ರಿಷುಲೋಕೇಷು ಪೂಜಿತಾ 1೫೫ 

ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ವಿಪ್ರೇಣ ಶೌಜಾಚಾರಕೃಶೇನ ತು। 
ತಪಃಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಶೀಲೇನ ಕ್ಲಿಶ್ಯಂತೀನ ಸುಲೋಚನೇ H&B 
ಏನಮುಕ್ತಾ ವರಾರೋಹಾ ಸ್ತ್ರೀಸ್ಪಭಾನಾತ್ಸುಚಂಚಲಾ 1 
ಮನಸ್ಕಾಧಾಯ ಶಕ್ರಂ ಸಾ ಕಾಮೇನ ಕಲುಷೀಕೃತಾ 1೭॥ 
ತಸ್ಯಾ ವಿದಿತ್ವಾ ತಂ ಭಾನಂ ಸ ದೇವಃ ಪಾಕಶಾಸನಃ । 

ಗೌತಮಂ ವಂಚಯಾಮಾಸ ದುಷ್ಪಭಾನೇನ ಭಾವಿತಃ 1೮॥ 
ವಿದಿತ್ವಾ ಚಾಂತರಂ ತಸ್ಯ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನೇಷಮುತ್ತನುಂ। 
ಅಹಲ್ಯಾಂ ರಮಯಾಮಾಸ ನಿಶ್ಚಸ್ತಾಂ ಮಂದಿರಾಂತಿಕೇ 1೯1% 
ಸ್ಸ್ಣಮಾತ್ರಾಂತರೇ ತತ್ರ ದೇವರಾಜಸ್ಯ ಭಾರತ |: 
ಆಜಗಾಮ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಮೋ ಮಂದಿರಂ ತ್ವೃರಯಾನ್ಸಿತಃ neon 
ಆಗತಂ ಗೌತಮಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀತಭೀತಃ ಪುರಂದರಃ । | 
ನಿರ್ಗತಃ ಸ ತತೋ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಶಕ್ರೋಃಯನಿತಿ ಚಿಂತಯನ್ 1೧೧೫ 

೫. "ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಓ ಸುಂದರಿಯೆ ! ದೇನರಾಜನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸು. 
ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮರ್ಯಾಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ನನ್ನೊಡನೆ 
ಸ್ರೇಡಿಸುತ್ತಿರು. | 

೬, ಚಾರುನೇತ್ರೆಯೆ! ಶೌಚಾಚಾರಗಳಿಂದ ಕೃಶನೂ, ತಪಸ್ಸು ವೇದಾ 
ಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನೂ ಆದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ನಿನಗೆ ಸುಖನೇನು? ಬಹಳ 
ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ'!??. 

೭. ಇಂತೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಹಲ್ಯೆಯು ಪತಿವ್ರತೆಯಾದರೂ ಪ್ರೀಯರಿಗೆ 
ಸಹಜವಾದ ಚಾಂಚಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಕಾನೋದ್ರೇಕದಿಂದಲೂ ಕಲ್ಮಸಗೊಂಡು 
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕುರಿತೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. 

೮೯. ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವವನ್ನುತಿಳಿದು ಮಹೇಂದ್ರನೂ ಅಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 
ಮನಸ್ಸುಮಾಡಿ ಗೌತಮನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದನು. ತಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನು 
ತಿಳಿದು ಗೌತಮನ ವೇಷವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವನು, ಆ ಮುನಿಯ ಮನೆಯನ್ನು 
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪತಿಯೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಆಕೆಯೊಡನೆ ರಮಿಸಿದನು. | 

೧೦. ದೇವರಾಜನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಪಣ ಮೊದಲಾಗಿ 
ಮುನಿವರ್ಯನಾದ ಗೌತಮನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕನು. 

" ೧೧. ಗೌತಮನು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಹೇಂದ್ರನು ಭಯಸಂತ್ರಸ್ತನಾಗಿ 
ಹೊರಟನು. ಗೌತಮನೂ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಮಹೇಂದ್ರನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದನು. 



ಷಟ್ರ್ರಂಶದಧಿಕಶತತನೋಧಂಧ್ಯಾಯಃ ಲ೨ಕ್ಕಿ 

ತತಃ ಶಶಾಸ ದೇವೇಂದ್ರಂ ಗೌತಮಃ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಥ್ಛಿತಃ । 

ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ೩ಸಿ ಯಸ್ಮಾತ್ತ್ವಂ ತಸ್ಮಾಡೃಹುಭಗೋ ಭವ ॥೧೨॥ 

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ ಸ್ತತ್ಕೃಣಾದೇವ ಭಾರತ । 
ಭಗಾನಾಂ ತು ಸಹಸ್ರೇಣ ತತ್ಪ್ಪ್ಪಣಾದೇನ ನೇಷ್ಟಿತಃ ॥ ೧೩ ॥ 

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ಗತಶ್ರೀಕೋ ಜಗಾಮಹ । 

ತಪಶ್ಚಚಾರ ನಿಪುಲಂ ಗೌತಮೇನ ಮಹೀತಲೇ ॥ ೧೪ ॥ 

ಅಹಲ್ಯಾಂಪಿ ತತಃ ಶಸ್ತಾ ಯಸ್ಮಾತ್ತ್ಸ್ಪಂ ದುಷ್ಟಚಾರಿಣೇ । 
ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಮಾಂ ರಮಸೇ ಶಕ್ರಂ ತಸ್ಮಾದಶ್ಮ್ಶನುಯಿಾ ಭನ ॥ ೧೫ ॥ 

ಗತೇ ನರ್ಷಸಹಸ್ರಾಂತೇ ರಾಮಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಶಸ್ಸಿನಂ | 

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಪ್ರಸಂಗೇನ ಧೌತಪಾಪಾ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ॥ ೧೬ ॥ 

ಏವಂ ಗತೇ ತತಃ ಕಾಲೇ ದೃಷ್ಟಾ ರಾಮೇಣ ಧೀಮತಾ | 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸಹಾಯೆನ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಾಂಶ್ಶಮಯಿಂ ತನುಂ । 
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಗತಪಾಪಾ ನಿಮತ್ಸರಾ ॥ ೧೭ ॥ 

೧೨. ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ಮೈಮರೆತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ, "" ನೀನು ಅಜಿತೇಂದ್ರಿ 

ಯನಾಗಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಗೆಳಸಿದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲವೂ ಭಗಮಯವಾಗಲಿ?' 

ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು. 

೧೩. ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಇಂತೆಂದು ಗೌತಮನು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ 

ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವೇಂದ್ರನ ಶರೀರನೆಲ್ಲವೂ ಸಾನಿರಾರು ಭಾಗಗಳಿಂದಾವ್ರತ 

ಮಾಯಿತು. 

೧೪. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರನು ಗೌತಮನ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳದು 

ಕೊಂಡು ಭಾಗ್ಯಹೀನನಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಆ 

ತನಸ್ಸನ್ನಾ ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 
೧೫. ಬಳಿಕ ಗೌತಮನು ಅಹಲ್ಯ್ಕೆಗೂಶ 

ವಂತಳಾದೆ. ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದೂ ಸಹ ಇಂ 
ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರು. 

೧೬. ಒಂದುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಲು ಮಹಾ ಕೀರ್ತಿಸಂಸನ್ನ 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು. 

ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಬಳಿಕ ನೀನು ನಿಷ್ಪಾಷಳಾಗು.?' | 

೧೭. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲವು ಕಳೆಯಲು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಬರಲು ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಅಹಲೈಯು ತನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪ 

ಬು ಜೆ 
ನಾದಿ 



೮೨೮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದನುಹಾಪುರಾಣಂ  ` 

ಆಗತಾ ನರ್ಮದಾತೀರೇ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ಟಾ ತ್ತಾ ಯಥಾನಿಧಿ । 2 

ಕ ತಂ ಚಾಂದ್ರಾ ಯಣಂ ಮಾಸಂ ಕ ಚ್ಚ ೦ ಚಾಂನ್ಯ ೦ ತತಃ ಪರಂ ॥ ೧೮ ೫ 

ತಸ್ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾದೇವೋ ದತ್ತ್ವಾ ಸರಮನುತ್ತ ಮಂ 

ತತಸ್ತು ಮಮ ಭೂಯೋ ಕೇನೇ ಚೋಮಾಪತಶಿಶ್ಚಿರಂ ॥೧೯॥ 

ಅಹಲ್ಯಾ ತು ಗತೇ ದೇವೇ ಸ್ಥಾಪ ಯಿತ್ವಾ ಜಗದ್ಗುರುಂ | 

ಅಹಲ್ಯೇಶ್ಚರನಾಮಾನಂ ಸ್ಮ ಗೃಹೇ ಚಾಃಗಮತ್ಪುನಃ ॥೨೦॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ. ಸಾ ತಾ ಸೂಜಯೇತ್ಪ ರನೇಶ್ಶ ರಂ। 

ಸ ಮೃತಃ ಸ್ಪರ್ಗಮಾಪ್ನೋತಿ ಯತ್ರ ದೇವೋ ನುಹೇಶ್ವ ರಃ nso 

ಕ್ರೀಡಯಿತ್ಕಾ ಯಥಾಕಾಮಂ ತತ್ರ ಲೋಕೇ ಮಹಾತಪಾಃ । 

ಗತೇ ನರ್ಷಸಹಸ್ರಾಂತೇ ಮಾನುಷ್ಯಂ ಲಭತೇ ಪುನಃ... 0೨೨10 

ವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಯಥಾನಿಧಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಸರಹಿತ 

ಭಾಗಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನೂ ದೂರಮಾಡಿದಳು. 

೧೮. "ಬಳಿಕ ಆಕೆಯು ನರ್ಮದಾತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿತ್ಯವೂ ಯಥಾ 

ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಾನವನ್ನುಮಾಡಿ ಚಾಂದ್ರಾಯಣವನ್ನೂ, ಬಳಿಕ ಒಂದು ಮಾಸದ 

ವರೆಗೆ ' ಕೃ ಚ್ಛವನ್ನೂ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಇತರ ಪ್ರಾಯತ್ಚಿತ್ತಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ 

ಆಚರಿಸಿದಳು. 

೧೯, ಅದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟ ನಾದ ಸರಮೇಶ್ವ ರನು ಅಕೆಗೆ ಉತ್ತ ಮವಾದ 

ವರವನ್ನಿತ್ತು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಉಮಾದೇವಿಯೊಡನೆ” ಆಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಹರಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದನು. 1 

೨೦. ಮಹಾದೇವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಲು ಅಹಲಾ ದೇವಿಯು ಅಲ್ಲಿ 

ಅಹಶ್ಯ ಶ್ರ ರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಾಹೇಶ್ವ ರಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ 

ಹೊರಬುೋದಲಳು. 

೨೧. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಮೇಶ್ವ ರನನ್ನು 

ಪೂಜಿಸುವನೊ, ಅವನು ಸಾಯಲು ಮಹೇಶ್ವ ರನ ಸ್ವರ್ಗಕೈಲಾಸವನ್ನು 

ಸೇರುವನು. 

೨೨. ಮಹಾತಪಸ್ಸಂಪನ್ಸನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾನಿರವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ 

ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದು ಪುನಃ ಮತ್ತ ೯ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನುಷ ಜನ್ಮನನ್ನು ಸಡೆಯುವನು. 

೨೩. ಉತ ; ಮಕುಲಲ್ಲ ಜನಿಸಿ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮ ುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ವನಾಗಿ, 

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾ ದಿಸಂತಾನದ `ಸುಖನನ್ನನುಭನಿಸುತ್ತ, ವೇದ ನಿದ್ಯೆಗೆ ನೆಲೆವನೆ 

-ಯಾಗಿರುವನು ೧ ಇಂಜಂ  ಂಯಉ ್ಪಉಂ 13.೨... ೨4 



ಷಟ್ರ್ವಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೮೨೯ 

ಧನಧಾನ್ಯಚಯೋಪೇತಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಸಮನ್ವಿತಃ । 
ವೇದನಿದಾ ಶೆ ಶ್ರಯೋ ಧೀಮಾಸ್ ಜಾಯತೇ “ಎನುಲೇ ಕುಲೇ ॥ ೨೩ IF 

ರೂಪಸೌಭಾಸ್ಯಸಂಪನ್ನಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನರ್ಜಿತಃ । 

ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಮಹಲ್ಯಾತೀರ್ಥಸೇವನಾತ್ H ೨೪ 0 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆಂವತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

€¢ ಅಹಲ್ಯಾತಿೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ ನಾಮ 

ಷಟ್ಟಂಶದಧಿಕಶತತನಮೋಂದ್ಯಾಯಃ 

೨೪. ಈ ಅಹಲ್ಯಾ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇನಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಆತನು ಸೌಂದರ್ಯ 

ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳುಳ್ಳ ವನಾಗಿ , ಸಕಲವ್ಯಾಧಿಗಳೂ ಕಳೆದು ವಜ್ರಕಾಯನಾಗಿ ನೂರು 

ವರ್ಷದ ಪ್ರೊರ್ಣುಯುಷ್ಯವನ್ನೆ ನುಭವಿಸುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾ ದಮೆ ಹಾಪುರಾಣದ ಬದನೆಯ ಆನಂ ೦ತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂ ಡದಲ್ಲಿ: 

6 ಅಹಲ್ಯಾತೀರ್ಥಮಾಹಾ ತಃ ಮಾ ವರ್ಣನ ವೆಂಬ 

ನೂರಮೂನತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀ ॥ 

ಅಥ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯ!ಃ 

ಕರ್ಕಬೇಶ್ಯರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನಂ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಫರ್ಮಪುತ್ರ ತತೋ ಗಚ್ಛೇತ್ಕರ್ಕಟೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ | 

ಉತ್ತರೇ ನರ್ನುದಾಕೂಲೇ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಸೆಯಂಕರಂ Ol 

ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿಧಾನೇನ ಯಸ್ತು ಪೂಜಯತೇ ಶಿವಂ! 

ಅನಿನರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ರುದ್ರ ಲೋಕಾದಸಂಶಯಂ 1 ೨॥ 

ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ್ಯಂ ಪುರಾಣೇ ಯಚ್ಚ ತಂ ಮಯಾ । 

ನ ತದ್ಧರ್ಣಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಸಂಕ್ಸೇಪೇಣ ವದಾಮ್ಯತಃ . ೩ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ಮಿಂಚಿತ್ಯರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ | 

ಪರ್ಷಾನ್ಮದಾನ್ಮಹಾರಾಜ ತತ್ಸರ್ವಂ ಜಾಯತೇಂಕ್ಸಯಂ ॥1೪॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತಪಸ್ತಸ್ಟ್ಯಾ ನಾಲಖಿಲ್ಯಾ ಮರೀಚಯಃ । 
'ರಮಂತೇಂದ್ಯಾಸಿ ಲೋಕೇಷು ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಕುರುನಂದನ NBN 
ತಾರಾಪ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಕರ್ಕಟೇಶ್ಯರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಎಲ್ಫೆ ಧರ್ಮಪುತ್ರನೆ! ಬಳಿಕ 

ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಉತ್ತರತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕಟೇಶ್ವರನೆಂಬ ಸಕಲಪಾಪಗಳನ್ನೂ 

ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತನಾಗಿ ಯಾವನು ಯಥಾನಿಧಿಯಾಗಿ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು 

ಮಾಡುವನೊ, ಅವನು ರುದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನಿಗೆ 

`ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವು. 

೩. ಆ ತೀರ್ಥದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತೆ ಸಾಗ್ರ 

ಮಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನಗೆ ಅಶಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಸಂಕ್ಸೇಸವಾಗಿ ನಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. 

೪, ಮಹಾರಾಜನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸತ್ಪಾರ್ಯವನ್ನೂ, 

ಗರ್ವದಿಂದ ದುಷ್ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅನಂತವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯುವುದು. 

೫. ಕುರುನಂದನನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ 

ವಾಲಖಿಲ್ಯರೂ ಮರೀಚಿಗಳೂ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ಮು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛ 

ಗೆಳಾದ ಸುಖಗಳನ್ನನುಭನಿಸುತ್ತಿರುವರು. 



ಸಪ ತ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತನೋಂ$ಧ್ಯಾಯಃ ೮೩೧ 
mal 

ತತ್ರಸ್ಥಾಸ್ತನ್ನ ಜಾನಂತಿ ನರಾ ಜ್ಞಾನಬಹಿಷ್ಯತಾಃ | 
ಶರೀರಸ್ಥ ಮಿವಾತ್ಮಾನಮಕ್ಸ್ಸಯಂ ಜ್ಯೋತಿರವ್ಯಯಂ H&E 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀ ಪುರಾ | 

ಅದ್ಯಾಂಪಿ ತಪತೇ ಘೋರಂ ತಪೋ ಯಾವತ್ಯಿಲಾರ್ಬುದಂ !1೭॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತರ್ಪಯೇತ್ಪಿತೃದೇವತಾಃ । 

ತಸ್ಯ ತೇ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಾನಿ ತೃಪ್ತಿಂ ಯಾಂತಿ ಪಿತಾಮಹಾಃ HCH 

ಇತಿ ಶಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ಶಾರಿ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇೇ ಆನಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇ 'ಾಖಂಡೇ 

64 ಕರ್ಕಟೀಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ ''ನಾಮ 
ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೬. ಆದರೆ ಜರಾಮರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ 
ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದ ನರರಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವವರೂ ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ 

ಈ ತೀರ್ಥದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿಯರು. 

೭. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯು ಹಿಂದೆ: 

ಬಂದು ನಿಂತು ಆರ್ಬುದಕಾಲವು ಕಳೆಯುವವರೆಗೂ ತಪಸ್ಪ್ಸನ್ನ್ಮುಮಾಡುತ್ತ 

ಇಂದಿಗೂ ನಿಂತಿರುವಳು. 

೮. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಮಾನವನ್ನುಮಾಡಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ 

ಗಳನ್ನಿತ್ತವನ ಪಿತಾಮಹರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸಂತುಷ್ಟರಾ. 

ಗಿರುವರು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಮಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾ ೦ದಮಹಾಪುರಾ ದ ಐದನೆಯ 'ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ವ ೂರನೆಯ ಕೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

4 ಕರ್ಕಬೇಶ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ?' ವೆಂಬ 

ನೂರನೂವ್ವೃತ್ತೈೇ ಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯವು ಮುಗಿದುದು 



| ಶಿ 1 

ಅಥಾಷ್ಟತ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ- 
ಶಕ, ಫತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ | 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: ಎ | 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ (ತಾ ಿಂಡುಪುತ್ರ. ಶಕ್ರ ತೀರ್ಥಮನುತ್ತ ಮಂ। 

"ಯತ್ರ ಸಿದ್ದೊ ೯ 'ಸುಹಾಭಾಗೋ ದೇನರಾಜಃ ಶತಕ್ರತುಃ Non 

ಗೌತನೇನ ಪುರಾ ಶಸ್ತ್ರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇನಾಃ ಸುರೇಶ್ವ ರಂ। 
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ದೇವತಾ. ಸರ್ವ. ಬುಷಯಕ್ಚ ತಪೋಧನಾಃ 9 

ಗೌತನುಂ "ಸ್ಟಾ ರ್ಥಯಾನಮಾಸುರ್ವಾಕೆ ಕ ಸಾನುನಯ್ಯೆಃ ಶುಭೈಃ | 

ಗತರಾಜ್ಯ ೦ ಗತಶ್ರಿ (ಕಂ ಶಕ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಮುನೀಶ್ವರ | ೩॥ 

ಇಂದ್ರೆ ಕ ರಹಿತಂ ರಾಜ್ಯಂ ರ ಕಿ ತೌ , ಮಯೇದ್ದಿ ಪದ | 

ಜೀವೋ ನಾ ಮಾನವೋ ನಾಪಿ “ತಕ್ಕ ನಿವಿತ್ ಪ್ರಭೋ ..,॥೪॥ 

ತಸ್ಯ ತ್ವಂ, ಭಗಯುಕ್ತ ಸ್ಕ ದಯಾಂ ಕುರು ದ್ವಿಜೋತ್ತನು। 

ಗೆತಶಾ $ಡರ್ಕನಂ ಶಕ್ರೋ ದೂಸಿತಃ ಸ್ಟೆ ನಹ ಪಾಸ್ಮನಾ BN 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ oo 
ಶಕ್ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ 3 1 ಈ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು. ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಪಾಂಡುನಂದನನೆ! ಬಳಿಕ 
'ಸರ್ಮೋತ್ತ ಮವಾದ. ಶಕ ಕ್ರತೀರ್ಥವನ್ನು' ಸೇವಿಸಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳಿಗೊಡೆಯ 

ನಾದ ಮಹೇಂದ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿ ಕಿದ್ದಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದನು. 

ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ಸಿತ್ತುದನ್ನು ̀ ಬ್ರಹಾ ದಿ 

ಸಮನ ನೇವತೆಗಳೂ, ತಪೋನಿರತರಾದ ಹುಷಿಗಳೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ನವ 

ರಾಡರಿ 

ಶ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ, ಐಶ .ರ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ ನಿಗಾಗಿ 
ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೃ ದಮಧುರವಾಕ ಗಳಿಂದ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಗೌತಮ 

ಮುನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. 

೪. "ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೆ! ಇಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ಈ ರಾಜ ವನ್ನು ದೇವತೆ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮನುಷ್ಯ ರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನೂ. ಅನೇಕ ಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ 
ತಿಳಿದೇ ಇದೆಯಷ್ಟೆ. 

೫. ನಿಪ್ರೊ ತ್ತ್ವ ಮನೆ! ಭಗಯುಕ್ತನಾದ ಆತನಲ್ಲಿ ನೀನು ದಯೆಯನ್ನು 
'ಮಾಡುವವನಾಗು. ಆತನು ತನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಕಳಂಕಿತನಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಿ 
ಹಣಂಡಿರುವನು.' 



ಆಪ್ಪತ್ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋ9ಧ್ಯಾಯಃ ಲತಿಷ್ಟಿ 

ದೇವಾನಾಂ ವಚನಂ ಶ್ರು ತ್ವಾ ಗೌತನೋ ವೇದವಿತ್ತ ಮಃ । 

ತಥೇತಿ ಕೃ ತ್ವಾ ಶಕ್ರಸ್ಯ ನರಃ ದಾತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರ ಮೇ ೨. ! ೬॥ 
ಏತದ್ಭ ಗಸಹಸ್ತ ೦ ತು ಪುರಾ ಜಾತಂ ಕತತ ತೋ 
ತಲ ಸಚನಸಹಸ್ತ ತು ಮತ್ರ ಸಾದಾದ ವಿಷ್ಯ ॥ ೭॥ 

ಏನಮುಕ್ತ 8 ಸಹಸ್ರಾ ಶ್ರ್ಟಃ ಪ್ರ ಣಮ್ಯು ಮುನಿಸತ್ತ ಮಂ । 

ಬ್ರಾಹ ಣಾಂಸ್ತಾನ್ಮ ಪಾಭಾಗಾನ್ನ ರ್ಮಜಾಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ತ ತಃ ॥೮॥ 
ಸ್ನಾತ್ಪಾ ಸ ನಿಮಲೇ ತೋಯೇ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಶ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ | 

ಜಗಾಮ ತ್ರಿದಶಾವಾಸಂ ಪೂಜ್ಯ ಮಾನೋಃಪ್ಸರೋ ಗಣೈಃ ॥೯॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತುಯಃಸಾ ತ್ವಾ ಪೂಜಯೇತ್ಸ, ರಮೇಶ್ವ ರಂ | 

ಪರಡಾರಾಭಿಗಮನಾನ್ಮು ಜ್ಯ ತ ಸಾತಕಾನ್ನ ರ i oi 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ಶ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆಪಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀವಾಖಂಡೇ 

6 ಶಕ | ತೀರ್ಥವಾಹಾತ್ಯ ತನರ್ಣನಂ 

ನಾಮಾಸ್ಟ್ರತ್ರಿಂ ತದಧಿಕತತತೆನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೬. ನೇದಪಾರಂಗತನಾದ ಗೌತಮನು: ದೇವತೆಗಳ ಪಾ ್ರಿರ್ಥನೆಯನ್ನು 
ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವರವನು  ಕೊಡಲುದ್ಯು ಕೈನಾದನು. 

« ಶತಕ್ರತುವೆ! ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ. ಉಂಟಾದ ಸಾವಿರಾರುಬ್ಬ ನಗ 
ಟಾ ನನ್ನ ಆ ನುಗ್ರಹೆದಿಂದ ಅಷ್ಟೆ € ನೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿ.?? 

೮. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಚನಾದ ಇಂದ್ರನು ಆ ಮುನಿವಯ ರ್ಯ 
ಸಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಹಾಭಾಗರಾದ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ನಮಸ್ತರಿಸಿ 

wy 

ನರ್ಮದಾತೀರಕ್ಸೆ ಬಂದನು. | | 
೯. ಅದರ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನುಸ್ಥಾ ವಿಸಿ 

ಅಪ್ಸರೋಗಣಗಳಿಂದ ಸಂಪೂಜಿತನಾಗಿ. ತನ್ನ. ನಿನಾಸವಾದೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ 
ಹೊರಟುಹೋದನು. 

೧೦. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ 
ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಾನವನು ಪರಸ್ರ್ರೀಗಮನದ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತ 
ನಾಗುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 

ಶ್ರೀಸಾ ್ಯಂಥಮುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ. ರೇನಾಖಂ ಡ ದಲ್ಲಿ 
೪೪ ಶಕ ತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ, ಹ ವರ್ಣನ ನೆಂಬ 

ನೂರನೂವತ್ತೆ ೦ಟಿನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಗ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥೈ ಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಕಿ 

ಸೋಮತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮಹಾರಾಜ ಸೋಮತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ | 
ಯತ್ರ ಸೋಮಸ್ತಪಸ್ತಸ್ತ್ವಾ ನಕ್ಚತ್ರಪಥಮಾಸ್ತಿತಃ HO 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾಯಾದಾಚನ್ಯು ನಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ । 

ಕೃತಜಾಸ್ಯೋ ರವಿಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು HS 

ಯಗ್ಯೇದಯಜುರ್ನೇದಾಭ್ಯಾಂ ಸಾಮನೇದೇನ ಭಾರತ । 

ಜಪತೋ ಯತ್ಸ ಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಜಾತ್ರ ತತ್ರಲಂ tan 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ ಣಾಸ್ಫೋಜಯೇಚ್ಛು ಜೆ । 

ತೇನ ಸಮ್ಯಗ್ಮಿಧಾನೇನ ಕೋಟರ್ಭನತಿ ಭೋಜಿತಾ ॥1೪॥ 
ಪಾದುಕೋಸಾನಹೌ ಛತ್ರಂ ವಸ್ತ್ರ ಕಂಬಲವಾಜಿನಃ 
ಯೋ ದತ್ತೇ ನಿಪ್ರಮುಖ್ಯಾಯ ತಸ್ಯ ತತ್ಕೋಟಿಸಂಮ್ಮಿತಂ 1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

| ಸೋಮತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $4ನರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮಹಾರಾಜನೆ! ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ 
ವಾದ ಸೋಮತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತನಸ್ಸನ್ನುಮಾಡಿದುದರಿಂದಲೇ 
ಚಂದ್ರನು ನಕ್ಸತ್ರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವನಾದನು. 

೨-೩. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಆಚಮನವನ್ನುಮಾಡಿ, 
ಸ್ನಾನವಂಗ್ಸೆದು ಜನಪುರಶ್ವರಣೆಯೊಡನೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮನುಜನ 

ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. ಖುಗ್ರೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದಗಳನ್ನು 
ಸಾಂಗವಾಗಿ ಪಠಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯವುಂಟೊ, ಅದೇ ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಕೇವಲ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಜಪಮಾತ್ರದಿಂದ ಲಭಿಸುವುದು, 

೪, ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಶುದ್ಧ ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 
ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವನೊ, ಅವನು “ಮಾಡಿ ಸಿದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ 
ಭೋಜನದಿಂದಲೂ ಒಂದುಕೋಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂತರ್ಷಣೆಯು ಯಶಥಾನಿಧಿ 
ಯಾಗಿ ನಡೆದಂತಾಗುವುದು. | 

೫. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪಾದುಕೆಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, 
ಛತ್ರಿ, ವಸ್ತ್ರ, ಕಂಬಳ್ಳಿ ಕುದುರೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ 

: ಶೋಟಗುಣಿತವಾಗುವುದು. 



ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋ6ಧ್ಯಾಯಃ ೮೩೫ 

ಸಹಸ್ರಂ ತು ಸಹಸ್ರಾಣಾನುನೂಚಾಂ ಯಸ್ತು ಭೋಜಯೇತ್ । 
ಏಕಸ್ಯ ಮಂತ್ರಯುಕ್ತಸ್ಯ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹತಿ ಷೋಡಶೀಂ un 
ಏವಂ ತು ಭೋಜಯೇತ್ತತ್ರ ಬಹ್ವೃಚಂ ವೇದಪಾರಗಂ | 
ಶಾಖಾಂತಗಮಥಾಂಧ್ವರ್ಯುಂ ಛಂದೋಗಂ ವಾ ಸಮಾಸ್ತಿಗಂ ॥೭॥ 
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಯಶ್ಚ ಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ ! 

ಸಮಂ ತದ್ವೈ ದನಿ ಮುಷಾ ತೀರ್ಥೇ ಸೋಮಸ್ಯ ತತ್ಸಲಂ 1 ೮॥ 

ಭೋಜಯೇಷ್ಯಃ ಶತಂ ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಲಭತೇ "ನರಃ 

ಏಕಸ್ಯ ಯೋಗಯುುಕ್ತಸ್ಯ ತತ್ಸಲಂ ಕನಯೋ ನಿದುಃ He 
ಸನ್ನಿರುಧ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಯತ್ತ ಯತ್ರ ವಸೇನ್ಮುನಿಃ । 

ತತ್ರ ತತ್ರ ಕುರುಸ್ಸೇತ್ರಂ ನೈಮಿಷಂ ಪುಷ್ಕರಾಣಿ ಚ ॥ ೧೦॥ 

ತಸ್ಮಾ ತ್ಸ ರ್ವಪ್ರ ಯತ್ನೆ ನ ಗ್ರ ಹಣೇ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಯೋ$ಃಃ । 

ಸಂಕ್ರಾ, ಗತಾ ಷೆ ವ್ಯ ತ ಪಾತ ಯೋಗೀ ಥೋಜ್ಕೊ € ವಿಶೇಷತಃ ॥೦೦॥ 

೬. ನೇದಜ್ಞರಲ್ಲದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬಾತನು ಭೋಜನವನ್ನು 

ಮಾಡಿಸಿದರೂ, ಮಂತ್ತಯುಕ್ತನಾದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ 

ಭೋಜನದ ಹದಿನಾರನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಮಾನವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

೭. ಆದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೇದಪಾರಂಗತನಾದ 

ಖಯಕ್ಕಾ ಖೆಯಾತನನ್ನೋ, ತನ್ನ ಶಾಖೆಯ ಪಾಠವನ್ನಾದರೂ ಕಲಿತಿರುವ 

ಯಜುರ್ವೇದಿಯನ್ನೋ, ಸಾಂಗಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಾಮವೇದಿಯನ್ನೊ 

ಭೋಜನದಿಂದ ತ ೈಫ್ರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

೮. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವ ಫಲವನ್ನು 

ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೊಂದುವರೊ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಫಲವನ್ನೇ ಸೋಮತೀರ್ಥ 

ದಲ್ಲಿ ವೇದವೇತ್ರನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಭೋಜನದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ದಗ 

೯. ಯಾವ ನರನು ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಭೋಜನವನಿ 
ತರ್ಪ 

ಫಲವನ್ನೇ ಯೋಗಯುಕ್ತನಾದ ಒಬ್ಬನ ಭೋಜನದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು 

ಬಬ್ಬವರು ಹೇಳುವರು. 

೧೦-೧೧. ಇಂದ್ರಿಯಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಗ್ರ ಬಸಿದ ಮಹಾಮುಸಿಯು ಎಲ್ಲಿ 

ವಾಸಮಾಡುವನೊ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುರುಕ್ಸೇತ್ರ, ನೈಮಿಷ, ಪ್ರಸ್ಟರಗಳೆಂಬ ಕ್ಲೇತ್ರ 

ಗಳಿರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರನಿಂದಲೂ, ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರ ಗ್ರಹಣ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸಂಕ್ರಮಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವ್ಯತೀಪಾತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗಿ 

ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 



ಲೆ ನ್ಲಿಹಿ -. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸನ್ಯಾಸಂ ಕುರುತೇ ಯಸ್ತು ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ । ೨. 

ವಿಮಾನೇನ ಮಹಾಭಾಗ : ಸ ಯಾತಿ ತ್ರಿದಿನಂ ನರಃ "OS 

ಸೋಮಸ್ಕಾ ನುಚರೋ ಭೂತ್ವಾ ತೇನೈವ ಸಹ ಮೋದತೇ H ೧೩೫ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ನಂಚನೇ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನಾಖಂಡೇ 

66 ಸೋವಂತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ;ನೆರ್ಣನಂ 
ನಾಮೈ ಕೋನಚತ್ನಾರಿಂ ಶದಧಿಕಶತಕನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ತಾತಾ 

೧೨. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ವಿಧಿಯಿಂದ ಸನಾ ಸಾ 
ಶ್ರಮವನ್ನು ್ವೀಕಂಸುವನ್ನೊ ಆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಯಾದ ಮಾನವನು ದಿವ್ಯ 
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ _ರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವನು. 

೧೩. ಮತ್ತು ಚಂದ ನ ಅನುಚರನಾಗಿ ಆತಕೊಡನೆಯೇ ಭೋಗಗಳನ ನು 
ಭವಿಸುತ್ತಿರುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ೦ದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಪಾ ) ೦ದಮಹಾಪುರಾಣಡ ಐದನೆಯ 'ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

"« ಸೋಮತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನ:`ನೆಂಬ 
ನೂರಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು . 



| ಶ್ರೀಃ i 

ಅಥ ಚತ್ವಾರಿ ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೊಇಧ್ಯಾಯಃ 

ನಂದಾಹ್ರದತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ೩-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ನ್ಮ ಹಾರಾಜ ನಂದಾಹ್ರ ದಮನುತ್ತಮಂ | 

ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಾ ಮೆಹಾಭಾಗಾ ನಂದಾಜೇವೀ ವರಪ್ರದಾ on 

ಮಟಸಾಸುೀ ಮಹಾಕಾಯೇ ಪುರಾ ದೇನಭಯೆಂಕಕೇ 

ಶೂಲಿನ್ಯಾ ಶೂಲಭಿನ್ನಾಂಗೇ ಕ್ರತೇದಾನವಸತ್ತಮೇ i೨21 

ಯೇನೈಕಾದಶರುದ್ರಾಶ್ಚ ಹ್ಯಾದಿತ್ಯಾಃ ಸಮರುದ್ದಣಾತ । 

ವಸವೋ ವಾಯುನಾ ಸಾರ್ಧಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಕೌ ಸುರೇಶ್ವರ ೩ 

ಬಲಿನಾ ನಿರ್ಜಿತಾ ಯೇನ ಬ್ರಹ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಾಃ । 

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸುಮಹಾಘೋಕೇ ಕ್ರ ತೇ ದೇವಭಯಂಕರೇ ॥೪॥ 

ಸ್ಸ ತ್ಕಾ ತತ್ವ ದನಂ ಘೋರಂ ನಂದಾದೇನೀ ಸುರೇಶ್ವ ರೀ। 

ಯನಸ್ಸಾ ತ್್ ಸ್ನಾತಾ ನಿಶಾಲಾಕ್ಟ್ಮೀ ತೇನ ನಂದಾಪ್ರ ದಃ ಸ್ತ ಎತೆಃ 1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ನಂದಾಪ್ರದತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ! ಬಳಿಕ 

ನಂದಾಹ್ರದವೆಂಬ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ವತಿಯೂ 

ವರಪ್ರದಳೂ ಆದ ನಂದಾದೇವಿಯು ಸಿದ್ದಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದಳು. 

೨. ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಹದವನೂ, "ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭ ಭಯಕಾರಕನೂ, ದಾನ 

`ವೋತ್ತ ಮನೂ ಆದ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಶೂಲಪಾಣಿಯಾದ ದೇವಿಯು ತನ್ನ 

ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಕತ್ತ ರಿಸಿದಳು. 

೩-೪. ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಏಕಾದಶರುದ್ರರನ್ನೂ ದ್ವಾ ದಶಾದಿತ ರನ್ನೂ, 

ಸಪ್ತಮರುತ್ತುಗಳನ್ನೂ, ಅಷ್ಟವಸುಗಳನ್ನೂ  ವಾಯುವನ್ನೂ, ಸೂರ್ಯಚೆಂದ 

ರನ್ನೂ, ಮಹೇಂದ್ರನನ್ನೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ, ಿರರನ್ನೂ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರ ಮಿ 

ದಿಂದ ಜಯಿಸಿದ್ದನು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರನಾದ ಅವನೊಡನೆ ದೇವಿಯು 

ಮಹಾಭೆೋರನಾದ ಯುದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. 
. ದೇವೇಶ್ವ ರಿಯೂ "ನಿಶಾಲನೇತ್ರೆ ಯೂ ಆದ ನಂದಾದೇವಿಯು ಆ ಮಹಾ 

ಕದನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ ನವನ್ನು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಈ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ನಂದಾ 

ಪ್ರದವೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ೨444 ತ 



ಲಪ್ಲಿಲೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ನಂದಾಮಂಿದ್ದಿಶೃ ಭಾರತ । 

ದದಾತಿ ದಾನಂ ನಿಪ್ರೇಭ್ಯಃ ಸೋಶ್ಯ ಮೇದಧಸಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥1೬॥ 

ಭೈರನಂ ಚೈನ ಕೇದಾರಂ ತಥಾ ರುದ್ರ ಂ ಮಹಾಲಯಂ | | 

ನಂದಾಹ್ರ ದಶ ಶೆ ತುರ್ಥಃ ಸ್ಯಾತ್ಬ ಂಚಮಂ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಂ nen 

ಬಹನಸ್ತ: ೦ ನ ಜಾನಂತಿ ಕಾನುರಾಗಸಮಸನ್ಸಿ ತಾಃ । 
ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಹ್ರದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸಾತಕನಾಶನಂ 1೮॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ಟಾ ನಂದಾಂ ದೇವೀಂ ಪ ಕ್ರ ಪೂಜಯೇತ್ | 

ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಹಿನುವನ್ಮಧ್ಯ ಗಮನೇಶ ಪ ಗ್ರಯೋಜನಂ 1೯॥ 

ಸರಮಾರ್ಥನುವಿಜ್ಞಾ "ಯ ಸರ್ಯಬಿಂತಿ ತಮೋವೃತಾ 

ತೇಷಾಂ ಸಮಾಗನೇ ಸಾರ್ಥ ಶ್ರಮ ಏವಹಿ Ned ! ೧೦ ॥ 

ಪ )ಥಿನ್ಕಾಂ ಸಾಗರಾಂತಾಯಾಂ ಸ್ನಾ ನದಾನೇನ ಯತ್ರಲಂ |. 

ತ್ಸ ಲಂ ಸಮವಾಸ್ಟೋತಿ ಸ್ನಾತ್ಕಾ 'ನಂದಾಹ್ರ ದೇ ನೃಪ pe ॥ ೧೧ ೫ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಂಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ. 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
64 ನಂದಾಹ್ರದತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನಂ ನಾಮ 

ಚತ್ತಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತನೋಧ್ಯಾಯಃ 

೬-೮. ಅಯ್ಯಾ ಯುಧಿಸ್ಮಿ ರನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂದಾ 

ದೇನಿಯಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಬ್ರಾ ಹ ಣರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಅಶ್ _ಮೇಧಯಜ್ಞ ದಫಲವು 

ಲಭಿಸುವುದು. ಬೈರವಕ್ಸೆ ತ್ರ. ಕೇದಾರ, ನ.-ಹಾಲಯ ರುಪ್ರಕ್ಸೇ ತ್ರ ) ನಾಲ್ಕನೆಯ 

ಈ ನಂದಾಹ್ರ ದ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನನೆನಿಸಿದ ಐದನೆಯ ತೀರ್ಥವು ಭೋಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವ ಅನೇಕರು ನರ್ಮದೆಯಲ್ಲಿರುವ 

ಪುಣ್ಯ ರ್ರದವೂ, ಸಕಲ ಸಾಪನಾಶಕವೂ ಆದ ಈ ಪ್ರ ದವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರು. 

೯-೧೦. ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಯಾವನು. ನಂದಾಜೀನಿಯನ್ನು 

ಪೂಜಿಸುವನೊ, ಅವನಿಗೆ ಹಿಮವತ್ಪ ರ್ವತದ ಮಧ್ಯದ ಕೇದಾರ ಬದರೀಕ್ಸ್ (ತ್ರ 

ಗಳ ಸೀವೆಯಿಂದಾಗಬೇಕಾದುಜೀನು” ? ಪರಮ ತತ ಎನನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಬಸರು 

ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವರು. ಧರ್ಮಶಾಜನೆ! . ಅಂತಹವರನ್ನು 

ನೋಡಲು ಹೋಗುವುದು ಕೇವಲ ಶ್ರಮನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. | 
೧೧. ಸಮುದ್ರವೇಷ್ಟಿತವಾದ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಸ್ಥಾನದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಫಲವುಂಟೊ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ 
ಈ ನಂದಾಹ್ರದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಸಡೆಯಬಹುದು. '.: 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ಂಡುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ (ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂಂದು ಪ್ರಸಿದ ವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಡಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೌವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 
“ ನಂದಾಹ್ರದತೀರ್ಥವರ್ಣನ'' ವೆಂಬ ನೂರನಲವತ್ತ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು. 



( ಶ್ರೀಃ [[ 

ಅಥೈೆಕಚತ್ವಾ ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಧ್ದಾ; ತ್ರಯಃ 

ತಾಸೇಶ್ಶರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ವರ್ಣಾನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉನಾಚ:- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ (ನ್ಮ ಹೀಪಾಲ ತಾಪೇಶ್ವ ರಮನುತ್ತಮಂ | 

ಯತ್ರ ಸಾ 'ಹರಿಣೇ ಸಿದ್ಧಾ ವಾ ಥಭೇತಾ ನರೇಶ್ವರ Hon 

ಜಲೇ ಪ್ರಕ್ಸಿಸ್ಕ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಹ್ಯಂತರಿಕ್ಟಂ ಗತಾ ತು ಸಾ 

ವಾ ಥೋ 'ನಿಸ್ನಿ ತಚಿತ್ತ ಕೆ ತಾಂ ಮೃ  ಗೀಮವಲೋಕ್ಕ ಚ 1೨॥ 

ವಿಮುಚ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಸಂ ಷಾ ್ರಕೇಭೇ ತಪ ಉತ್ತ ಮಂ | 

ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷಸಹಸ್ಥ ಂತುವಾ  ಧೇನಾಚರಿತಂ ತಪಃ 1A 

ಅತೀತೇ ತು ತತಃ ಕಾಲೇ ಪರಿತುಷ್ಟೊ € ಮಹೇಶ್ವರಃ | 

ವರಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹಾವಾ ಧ ಯತ್ತೇ “ಮನಸಿ ಕೋಚತೇ ॥೪॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ತಾಪೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :-ಮಹೀನಾಢನೆ! ಬಳಿಕ ತಾಪೇಶ್ವರ 

ವೆಂಬ ಮಹಾತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡರವನ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆಯೊಂದು ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 

೨. ಆ ಜಿಂಕೆಯು ಜಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತರಿಕ್ಟ; ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಹೋದುದನ್ನು ಕಂಡುಅವಾ ಧನು ಅತ್ಯಂತ ಕುತಾಹಲಿತಮಾಫಸ ಸನಾದನ
ು. 

೩ ಒಡನೆಯೆ ಅವನು ಬಿಲುಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿ ಬಿಸುಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ 

ವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಧನು ಒಂದು ಸಾವಿರ 

ದಿವ್ಯವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದನು. 

೪. ಆ ಕಾಲವು ಕಳೆಯಲು ಮಹಾದೇವನು ಸಂತುಸ್ವ ಸಾಗಿ “ಮಹಾ 

ವ್ಯಾಥನೆ! ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಳು” ದನು. 



೮೪೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ವ್ಯಾಧ ಉವಾಚ: 

ಯದಿ ತುಷ್ಬೋಃಸಿ ದೇನೇಶ ಯದಿ ದೇಯೋ ನರೋ ಮನು । 

ತನ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಮಹಾದೇನ ವಾಸೋ ಮೇ ಸ್ರತಿದೀಯತಾಂ !೫॥ 
ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ :-- 

ಏನಂ ಭನತು ತೇವಾ ್ ಯಧ ಯಸ್ಸಯಾ ಕಾಂಕ್ಸಿತೋ ನರಃ । 

ದೇನದೇವೋ ಮಹಾದೇವ ಇತ್ತು ಕ್ರಾ ಂತರಥಧೀಯತ ॥೬॥ 
ಗತೇ ಚಾದರ್ಶನಂ ದೇನೇ ಸ್ಥಾಸಯಿತ್ವಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ । 
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ನಿಧಾನೇನ ಗತೋ ನ್ಯಾಥಸ್ತತೋ ದಿವಂ . 1೭॥ 
ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ತಿ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರು ತಂ । 

ವ್ಯಾಧಾಂನುತಾಪ ಸಂಜಾತಂ ತಾಪೇಶ್ವ ರಮಿತಿಶ್ರು ತಂ HON 

ತತ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜಯತಿ ಶಂಕರಂ।  , -. 
ಶಿನಲೋಕನುನಾಪ್ನೋತಿ. ಮಾಮುನಾಚ ಮಹೇಶ್ವ ರಃ ೯ |. 

ಯೇ ಸ್ನಾತಾ ನರ್ಮದಾತೋಯೇ ತೀರ್ಥೇ ತಾಪೇಶ್ವ ರೇ ನರಾಃ । ೨ 1 

ತಾಪತ್ರ ಯವಿಮುಕ್ತಾ ಸ್ತೇ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ನಿಚಾರಣಾ 1 ೧೦ 7 

೫. ವಾ ಧನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :ಹೇವನಾಯಕನಾದ ಪರಮೇಶ್ಯ ನೆ! 

ಲೀನು ಸಂತುಸ ನಾಗಿ ವರವಸ್ಸ್ತೀಯುವೆಯಾದರೆ ಕೇಳುವೆನು. ನಾನು 

ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪತಶ್ವ ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಏಸು. 

೬. ಈಶ್ವರನು ಹೇಳುತ್ತ ನೆವಾ ಧನೆ! ನೀನು ಕೇಳಿದ ವರವೇ ನಿನಗೆ 

ಲಭಿಸಲಿ. ಇಿತೆಂದು ನುಡಿದು ಮಹಾದೇವನು ಅದ ಶ್ಯ ನಾದನು. 

೭. ಮಹೇಶ್ವ ರನು ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಆ id ಧನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ' ಯಥಾವಿಧಿಯಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ 
ಯಾದನು. 

೮. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ತೀರ್ಥ ವ್ರ ಮೂರು -ರೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ . ಪ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 

ವಾಗಿರುವುದು. ವ್ಯಾಧನ ಸಂತಾಪದಿಂದುಂಟಾದುದರಿಂದ. ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು 

ತಾಪೇಶ್ವ ರವೆಂದು ಕರೆಯುವರು.. ` 

೯, ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾನನು ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು 

ನೆರವೇರಿಸುವನೊ, ಅವನು ಶಿವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಕೆಂದು ಮಹಾದೇವನ 

ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವನು. | 

೧೦. ತಾಪೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾರು ನರ್ಮದಾನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಕ್ಲೊ. ರವರಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆಧಿಭೌತಿಕ, | ಆಧಿಕೃವಿಕ 
ಗಾದ ಶಾಪಗಳು ಕಳೆಯುವುವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. : | 



ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತನೋಂ$ಧಥ್ಯಾಯಃ ಲ೪ದಿ 

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ತೃತೀಯಾಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ । 

ಸನ್ನಿನಂ ಸಮಾಚರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾತಕಶಾಂತಯೇ no 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚನೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀನಾಖಂಡೇ 
««ತಾಪೇಶ _ರತೇರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ 1? 

ನಾನ್ಫೈಕಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತತೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೧೧. ಪ್ರತಿಸಕ್ಸದ ಅಷ್ಟಮಿ, ಚತುರ್ದಶಿ ಮತ್ತು ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಶೇಷವಾಗಿ 'ಯಾನಚ್ಜಿ £ವವೂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಸಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 

ಸ್ನಾನವನ್ನು ವ ಮಾಡುತ್ತಿ, ರಬೇಕು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ. ಸಿದ್ದವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾ ೦ದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆನಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 
4 ತಾಪೇಶ್ವ ರತಿಃ ರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ:'ವೆಂಬ 

ನೂರ ಲವತೊ ಒ೦ದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ದ್ವಿಚತ್ಹಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
ರುಕ್ಮಿಣೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮಹಾರಾಜ ರುಕ್ಮಿಣೀತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ | 
ಯತ್ತೆನ ಸ್ನಾನಮಾತ್ರೇಣ ರೂಪವಾನ್ ಸುಭಗೋ ಭವೇತ್ Won 

'ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ತೃತೀಯಾಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ । 

ಸ್ಥಾನಂ ಸಮಾಚರೇತ್ತತ್ರ ನಚೇಹ ಜಾಯತೇ ಪುನಃ ॥೨॥ 

ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ರುಕ್ಮಿಜೇತೀರ್ಥೇ ದಾನಂ ದದ್ಯಾತ್ತು ಕಾಂಚನಂ | 
ತತ್ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶೋಕಂ ನಾಸಪ್ಟೋತಿ ಮಾನವ8 ೩, 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ :- 
ತೀರ್ಥಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕಥಂ ಜಾತೋ ಮಹಿಮೇದೃಜ್ಮುನೀಶ್ಚರ | | 

 ಘೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಯೇನ ತೀರ್ಥನೇತದ್ಪ್ರನೀಹಿ ಮೇ I ೪ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- | 

ಕಥಯಾನಿ ಯಥಾನೃತ್ವನಿತಿಹಾಸಂ ಪುರಾತನಂ | 

ಕಥಿತಂ ಪೂರ್ವತೋ ವೃದ್ಧಃ ಸಾರಂಪರ್ಯೇಣ ಭಾರತ ॥೫॥:' 
ಫೀ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

| ಕುಕ್ಮಣೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :-ಮಹಾರಾಜನೆ! ಬಳಿಕ ರುಕ್ಮಿಣೀ 

ತೀರ್ಥವೆಂಬ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ 

ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮಾನವನು ಸುಂದರನೂ, ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತನೂ ಆಗುವನು. 

೨. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೃತೀಯೆ, ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಚತುರ್ದಶಿಗಳ ತಿಥಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮನಿಲ್ಲ. 

೩. ಯಾವ ಮಾನವನು ರುಕ್ಮಿಣೀತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ 

ಹಿರಣ್ಯವನ್ನು ದಾನಮಾಡುವನೊ, ಅವನೆಂದಿಗೂ ದುಃಖಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

೪. ಯುಧಿಸ್ಮಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮುನೀಶ್ವರನೆ! ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ 

ಸುರೂಪ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿ 

ತೆಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. 

೫. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ;--ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಒಂದು 

ವಿಷಯವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವೆನು. ಇದನ್ನು ವೃದ್ಧರು ಪರಂಪರೆ 

ಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತ ಬಂದಿರುವರು. * 
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ತಂ ತೇಂಹಂ ಸಂಪ್ರ ವಕ್ಸ್ಯಾ ನಿಂ ಶೃ ಬುಷ್ಯೆ ಕಾಗ್ರ ಮಾನಸಃ । 

ನಗರಂ ಕುಂಡಿನಂ ದಾಮ ಭೀಷ್ಮ ಕೋ ಅಸಾತ ಹಿ ॥ ೬ ॥ 

ಹಸ್ಯಶ್ಶರಥಸಂಸಪನ್ಮೋ ಧನಾಡ್ಕೊ ತಿಪ್ರತಾಪವಾನ್ । 

ಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರಸ್ಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಕುರುತೇ ರಾಜ್ಯಮುತ್ತ ಮಂ Ha 

ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಮಾ ಮಹಾದೇವೀ ಸ್ರಾಣೇಭ್ಯೋಂಿ ಗರೀಯಸೀ । 

ತಸ್ಯಾಮುತ್ಸಾದಯಾಮಾಸ ಪುತ್ರ ಮೇಕಂ ಚ ರುಕ್ಮಕಂ 1೮೫ 

ದ್ವಿ ತಯಾ ಇನಯಾ ಜಜ್ಞೆ € ರುಕ್ಮಿಣೀ ನಾಮ ನಾನುತಃ | 

ತೆದಾಕರೀರಿಣೇ ವಾಚಾ ರಾಜಾನಂ ತಮುವಾಚ ಹ HF 

ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ದಾತವ್ಯಾ ಕನ್ಮೇಯಂ ಭುವಿ ಭೀಷ್ಮಕ । 

ಏವಂ ತದ ಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಜಹರ್ಷ ಸ್ರಿ ಯಯಾ ಸಹ 1೧೦೫8 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಸಹ ನಿಷದ್ಧಿ ಪ್ರನಿಷ್ಟಃ ̀ ಸೂತಿಕಾಗೃ ಹಂ। 

ಸ್ಕಾ ಕ್ಕ ಇ ವಾಚಯಿತಾ.: ಸ್ಯಾ ಕ್ಟ ಕೇ € ನಾಮೇತಿ ಹಿಕ ಕೇ 1೧೧೫ 

ಯತಃ ಸುವರ್ಜತಿಲಕೋ ಜನ್ನ) ನಾ ಸಹ ಭಾರತ। 

ತತಃ ಸಾ ರುಕ್ಮಿಣೀ ನಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಕೀರ್ತಿತಾ ತದಾ ॥ ೧೨ ॥ 
ಚ್ 

೬. ನಾನು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಟಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳು. *ುಂಡಿನ 

ವೆಂಬ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮಕಮ ಹಾರಾಜನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

೭-೮. ಆನೆ, ಕುದುರಿ, ಕಥಗಳ ಬಲವುಳ್ಳವನೂ, ಮಹಾಧನಿಕನೂ, 

ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯೂ, ಆಗಿ ಆತನು ಸಾವಿರಾರು € ಅಂತಃಪುರದ ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ 

ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾ ಇಗಳಿಗಿಂತಲೂ 

ನ್ರಿಯಳಾದ ಮಹಾದೇವಿಯೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಮಹಿಸಿಯಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು: 

ರುಕ್ಮನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದನು. 

೯. ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಜನಿಸಿ: 

ದಳು. ಆಗ ಒಂದು ಅಶರೀರವಾಣಿಯು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಇಂತೆಂದು ಹೇಳಿತು. 

೦. "«ಎಲ್ಫೆ ಭೀಷ್ಮಕನೆ! ಈ ಕನ್ಯೆ ಯನ್ನು ನೀನು ಚತುರ್ಭುಜನಾದ 

ನಿಷ್ಣು ಆಗೆ ತೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ "ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಷ್ಮ] ಸನೂ ಆತನ 

ಮಹಿಸಿಯೂ ಹರ್ಷಗೊಂಡರು. | 

೧೧. ಬಳಿಕ ರಾಜನು ವೇದಜ್ಞ ರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕೊಡಕೆ ಸೂತಿಕಾಗೃಹ: 

ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸ್ವಸಿ ಬ್ರ ವಾಚನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ರುಕ್ಮಿ ಚಿಯೆಂದು 

ಹೆಸರನ್ನಿಟಿ ನು. 

| ೧೨. ಯುಧಿಸ್ಕಿ ರನೆ! ಹುಟ್ಟ ದಂದಿನಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ. 

ತಿಲಕವಿದ್ದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮ] ಇರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರು. 

ಟ್ 4) 



“ಅಳಲ೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತತಃ ಸಾ ಕಾಲಸರ್ಯಾಯಾದಷ್ಟವರ್ಷಾ ವ್ಯಜಾಯತ | | 

ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಚೈನ ತದ್ಭಾಕ್ಯಮಶರೀರಿಣ್ಯುದೀರಿತಂ ॥ ೧೩ ॥ 

ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ಮೃತ್ತ್ವಾಃಥ ನೃಸತಿಶ್ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಭೂಪತಿಃ । 

ಕಸ್ಮೈ ದೇಯಾ ಮಯಾ ಬಾಲಾ ಭವಿತಾ ಕಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ॥ ೧೪ ॥ 

ಏತಸ್ಮಿನ್ನಂತರೇ ತಾನದ್ರೈನತಾತ್ಸರ್ನತೋತ್ತಮಾತ್ | 

'ಮುಖ್ಯಶ್ಚೇದಿಪತಿಸ್ತತ್ರ ದನುಘೋಷಃ ಸಮಾಗತಃ _॥ ೧೫॥ 

ಪ್ರನಿಷ್ಟೋ ರಾಜಸದನಂ ಯತ್ರ ರಾಜಾ ಸ ಭೀಷ್ಮಕಃ | 

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಚಾಗತಂ ಗೇಹೇ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಭೂಪತಿಃ ॥ ೧೬ ॥ 
ಆಸನಂ ವಿಪುಲಂ ದತ್ತಾ ಸಭಾಂ ಗತ್ವಾ ನಿನೇಶಿತಃ । | | 

ಕುಶಲಂ ತವ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಮಘೋಷ ಶ್ರಿಯಾಯುತ 10೭1 

ಪುಣ್ಯಮದ್ಯ ಹಿ ಸಂಜಾತಮಹಂ ತ್ಮದ್ದರ್ಶ ನೋತ್ಸುಕಃ । | 

ಕನ್ಯಾ ಮದೀಯಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೃಷ್ಟನರ್ಷಾ ವ್ಯಜಾಯತ 1 ೧೮ ॥ 

ಚತುರ್ಭ್ಮುಜಾಯ ದಾತವ್ಯಾ ̀ ನಾಗು ವಾಚಾಂ ಶರೀರಿಣೀ 

ಭೀಷ್ಮಕಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ದನುಘೋಷೋಬ್ರ ನೀದಿದಂ ..: ॥೧೯॥ 

೧೩-೧೪. ಬಳಿಕ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಶೈಯು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ 
'ವಳಾದಳು. ಅಶರೀರವಾಣಿಯು ಇವಳ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು, «ಪ್ರ ಕನ್ಶೈಯನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ? ಚತುರ್ಭುಜ 

ನಾಗಿರುವ ಪುರುಷನು ಯಾರು??? ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೆಂತಿಸುತ್ತಲಿದ ನು. | 

೧೫. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈವತವೆಂಬ ಮಹಾನ ರ್ನತನ ಪ್ರದೇಶವಾದ 

ಚೇದಿರಾಜ್ಯ ಕ್ಪೆ ಒಡೆಯನಾದ. ದಮಘೋಷ ಮಹಾರಾಜನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. 

೧೬. ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭೀಷ ರಾಜನು ಇದ್ದ ಲಿಗೆ ಬರಲು 

ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಷ್ಮಕನು ಯಥೋಕ್ತಃ ವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು 

ಮಾಡಿದನು. : | 

೧೭. ಸಭಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಖಾಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

“ಂತೆಂದನು. ""ಐಶ ರ್ಯಸಂಪನ್ನ ನಾದ ದಮಫೋಷನೆ! ನಿನಗೆ ಕುಶಲವ. 

೧೮. ಇಂದೇ “ತನಗೆ ಮಹಾ ಸುದಿನನು. ನಾನೂ. ನಿನ ನ್ನೇ ನೋಡ 
ಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದೆ ನು. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಂಟು 

ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಯಸಿ ನನಳಾಗಿರುವಳು. 

೧೯. ಆಕೆಯು ಪುಟ್ಟಿ ದಾಗ ಅಶರೀರವಾಣಿಯು 4 ಈಕೆಯನ್ನು 

ಚತುರ್ಭುಜನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಭೀಷ್ಮಕನ ಈ ಮಾತನ್ನು 

ಶೇಳಿ ದಮಘೋಷನು ಹೇಳಿದನು. 
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ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮಮ ಸುತಸ್ತಿ ಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಃ । 

ತಸ್ಕೇಯಂ ದೀಯತಾಂ ಕನ್ಯಾ ದ ತುಪಾಲಸ್ಕ ಭೀಷ್ಮ ಕ ॥ ೨೦॥ 

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದನುಫೋಷಸ್ಯ ಭೂಮಿಷ । 

ಭೀಷ್ಮ, ಕೇನ ತತೋ ದತ್ತಾ ಶಿಶುಷಾಲಾಯ ರುಕಿ ಣೇ ॥ ೨೧॥ 

ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಮಂಗಲಂ ತತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಕೇಣ ಯುಧಿಸಿ ರ। 

ನಿನ್ನು ಡೇಶಾಂತರೇಷ್ಟೆ ವ ಯೀ "ನಸಂತಿ ಸ್ವ ಗೋತ್ರ ಜಗ? ॥ ೨೨ ॥ 

ನಿಮಂತಿ ಶ್ರಿತಾಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವೇ ಸಮಾಜಗ್ಗು; ರ್ಯೆಹಾತ್ರ ಮಂ 

ತತೋ `ಯಾಡನನಂಶಸ್ಯ ತಿಲಕೌ ಬಲಕೇಶವೌ 1 ೨೩1 

ನಿಮಂತ್ರಿತೌ ಸಿಮಾಯಾತ್ೌ ಕುಂಡಿನಂ ಭೀಷ್ಮಕಸ್ಯ ತು | 

ಭೀಷ್ಮ ಕೇಣ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಪೂಜಿತೌ ತೌ ಯದೂತ್ತ ಮೌ H ೨೪ ॥ 

ತತಃ 'ಪ್ರ ದೋಷಸಮಯೇ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕಾಮನೋಹಿನೀ 

ಸಖೀಭಿಃ ಸಹಿತಾ ಯಾತಾ ಪೂರ್ಬಹಿಶ್ಚಾ ೦ಜಿಕಾರ್ಚನೇ 1 ೨೫॥ 

ಸಾಃಪಶ್ಯತ್ತತ್ರ ದೇವೇಶಂ ಗೋಪನೇಷಧರಂ ಹರಿಂ | 

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ “ನೋಹಮಾಪನ್ನಾ ಕಾಮೇನ ಕಲುಷೀಕೃತಾ ॥ ೨೬ ॥ 

೨೦. “ನನ್ನ ಮಗನು ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಮೂರು ಲೋಕ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾ ತನಾಗಿರುವನು. ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರನೆ! ಆ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಈ ಕನ್ಯೆ 

ಯನ್ನು ಕೊಡುವವನ ಇಗು.?' 

೨೧. ಧರ್ಮಪುತ್ರನೆ! ದಮಘೋಷಮಹಾರಾಜನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ 

ಭೀಷ್ಮಕನು ಆತನ ಮಗನಾದ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ವಾಗ್ದಾ ನ 

ಮಾಡಿದನು. 

೨೨-೨೪. ಯಂಧಿಷ್ಠಿ ರನೆ! ಬಳಿಕ ಭೀಷ್ಮಃ ಕನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ 

ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದೆ ಬಂಧುಬಳಗಡವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದನು. 

ಅವರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಬಳಿಕ ಯದುವಂಶದ ತಿಲಕಪ್ರಾಯ 

ರಾದ ಕೃ ಷ್ಟ ಬಲರಾಮರು ಸಹ ಆಮಂತ್ರಿತರಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರಾಜನ ಕುಂಡಿನ ರಾಜ 

ಧಾನಿಗೆ “ಬಂದರು. ಯಾದವ ಶ್ರೇಷ್ಮ ರಾದ ಅವರಿಗೂ ಭೀಷ್ಕಕನು ಯಥಾವಿಧಿ 

ಯಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನು. 

| ೨೫. ಮದುವೆಯ ದಿನದ ಪ್ರಡಜೋಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನ ಒಥನಿಗೂ ಮೋಹ 

ವನ್ನು ಟುಮಾಡುವ ಸುಂದರಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ತನ್ನ ಸಖಿಯರೊಡಸನೆ 

ಗೌರಿಯ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಊರಿನ ಹೊರಗಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. 

೨೬. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕನೇಷಧಾರಿಯೂ, ಡೇವಾಧಿಡೇವನೂ .ಆದ 
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೮೪೬ | ಶ್ರಿ € ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಕೇಶವೋಂಸಹಿ ಚ ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂಕರ್ಷಣಮುವಾಚ ಹ! | 

ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಪ್ರ ವರಂ ತಾತ ಪರ್ಕ ಮಿತಿ ನೇ ಮತಿಃ 1 ೨೭ ॥ 

ಕೇಶವಸ್ಯ ನಚಃ ಶ್ರುತ್ಕಾ ಸಂಕರ್ಷ ೫ ಉವಾಚ ಹ । 

ಗಚ್ಛ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಜಾಹೋ ಸಿ ಸ್ರೀರತ್ಸ ೦ ಚಾಂಶು ಗ್ಯ ಹ್ಯ ತಾಂ ॥ ೨೮॥ 

ಅಹಂ ಚ ತನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಹಾ ನಗನಂಷ್ಯಾನಿ ಸ ಪೃಷ್ಠ ತಃ | 

ದಾನವಾನಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕುರ್ನಂಶ. ಕದನಂ ಮಹತ್ | Fy 

ಸಂಕರ್ಷಣಮತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಸೂದನಃ । 

ಯಯೌ ಕನ್ಯಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತು ರಥಮಾರೋಪ್ಯ ಸತ್ವರಂ 1೩೦॥ 

ನಿರ್ಗತಃ ಸಹಸಾ ರಾಜನ್ವೇಗೇನೈ ನಾನಿಲೋ ಯಥಾ । 

ಹಾಹಾಕಾರಸ್ತದಾ ಜಾತೋ ಭೀಷ್ಮ ಕಸ್ಯ ಪುರೇ ಮಹಾನ್ 1 ೩೧ ॥ 

ನಿರ್ಗತಾ ದಾನವಾಃ ಕ್ರು ದಾ ನೇಲಾ ಇವ ಮಹೋದಧೇಃ | | 

ಗರ್ಜಂತಃ ಸಾಯುಧಾ3 ಸರ್ವೇ ಧಾನಂತೋ ರಥನರ್ತ್ನ್ಮನಿ. ॥ ೩೨॥ 

ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕಂಡು ಕಾನೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಕುಲಸಿತಳಾಗಿ ' ಮೂರ್ಛೆ 

ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು. 

೨೭. ಕೇಶವನೂ ಸಹ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ "ಅಣ್ಣಾ 

ಈಸಿ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನವನ್ನು ನಾನೇ ಅಪಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯುಂಬಾಗಿದೆ” ಎಂದನು. 

೨೮. ಕೇಶವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂಕಷ ೯ಣನೂ ಇಂತೆಂದನು. ಮಹಾ 

ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನೆ! ಹೊರಡು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ. ಈಸಿ ಶ್ರ್ರೀರತ್ನ್ನ ವನ್ನು 
.ಪರಿಗ್ರ ಹಿಸು. | 

೨೯. ನಾನೂ ನೀನು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ. ನಿನ್ನ ಹಿಂಜಿ 

'ಬರುತ್ತಿರುವೆನು. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಕಲ ದಾನವರೊಡನೆಯೂ ಮಹಾ 

"ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುನೆನು”? :.. 1 
| ೩೦. ಬಲರಾಮನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಡೆದು ಶಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಮಿಷ 

ದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಯಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸೆಳೆದು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ  ರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಹೊರಟನು... | 

೩೧. ಯುಧಿಸ್ಕಿ ರನೆ! ವಾಯುನಿನಂತೆ ಮಹಾ ನೇಗದಿಂದ ಹೊರಟು 
ಶೋಗುತ್ತಿ ರಲು 'ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಹಾಕಾರ 

ಹಂ ಹಿ ದಾನವರೆಲ್ಲರೂ : ಕೋಪಗೊಂಡು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ. ಆಯುಧಗಳನ್ನು 

ಹಿಡಿದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ರಥವನ್ನು 
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹಿಡಿದರು." | 



ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂ€ಧ್ಯಾಯಃ ೮೪೭ 

ಬಲದೇವಂ ತತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ರಥಮಾರ್ಗಾನುಗಾಮಿನಂ | 

ತೇಸಾಂ ಯುದ್ಧ ೦ ಬಲಸ್ಕಾ ಸೀತ ರ್ನಲೋಕಕ್ಟ ಯಂಕರಂ ॥ ೩೩ 

ಯಥಾ ತಾರಾಸುಯೇ ಪೂರ್ವಂ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ೋತನಿಶ್ರು ತೇ! 

ಗದಾಹಸ್ತೋ ಮಹಜಾಬಾಹುಸ್ತೆ ಲೋಳೆ ಪ್ರತಿಮೋ ಬಲಃ 1೩೪ i 

ಹಲೇನಾಕೃ: ಷ್ಯ ಸಹಸಾ ಗದಾಸಾತ್ರೈರಪಾತಯ3್ | 

ಅಶಕ್ಕ್ಯೋ “ದಾನನ ರ್ಹಂತುಂ ಬಲಭದ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ ೩೫ ॥ 

ಬಭಂಜ. ದಾನವಾನ್ ಸರ್ವಾಂಸ ಸ್ತಸ್ಟೌ ಗಿರಿರಿವಾಂಚಲಃ ! 

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಚ ಬಲಂಕು ್ರ್ರಿದ್ಧಂ ದುರ್ಧರ್ಷಂ ತ್ರಿ ದಶೈರಪಸಿ ॥ ೩೬॥ 

ಭೀಷ್ಮಪುತ್ರೋ ಮಹಾತೇಜಾ ರುಕಿ ಮನಾಮ ಮಹಾಯಶಾಃ 

ನರಾಜಾಮತಿಶೂರಾಣಾನುಕ್ಟ್ ಹಿಣ್ಸಾ ಸಮನ್ಮಿತಃ ॥ ೩೭! 

ಬಲಭದ್ರಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ತತೋ ಯುದ್ಧೆ € ನಿರಾಕಕೋತ್ 

ತದ್ಕು ದ್ಧ ೦ ನಂಚೆಯಿಂತ್ಕಾ ತು ರಥಮಾರ್ಗೇಣ ಸತ್ವರಂ ॥ ೩೮॥ 

ತೇಶವೋಿ ತದಾ ದೇವೋ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯಾ ಸಹಿತೋ ಯಯೌ । | 

ವಿಂಧ್ಯಂತು ೮ ಲಂಘಯಿತ್ವಾಗ್ರೇತೆ 'ಟೋಕ್ಕ ಗುರುರವ್ಯಯಃ HAF 

೩೩-೩೪. ಬಳಿಕ ರಥದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ 

ಬಲದೇವನ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ಮೃ ತ್ಯುಕಾರಕವಾದ 

ಕಾಳೆಗವು ನಡೆಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಲೋಕನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತಾರಕಾಸುರನ ಯುದ್ಧ 

ನನ್ನು ಹೋಲುವ ಆ ಕಾಳೆಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಿಲ್ಲದ 

ಮಹಾಪರಾಕ್ರ ಮಿಯಾದ ಬಲಡೇವನು ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದನು. 

೩೫. ತನ್ನ ಹಲಾಯುಧದಿಂದ ಸೈನ್ರ ಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು" ಗದೆಯ 

ಹೊಡೆತದಿಂದ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಕೆಡವುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾಬಲನಾದ ಆ ಬಲಭದ್ರ ನನ್ನು 

ಜಯಿಸಲು ದಾನವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ೪. 

೨೩೬೨೩೭. ಆತನು ದಾನವರ ಸೈನ್ರ ವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಛಿನ್ನ ಭಿನ ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಚಲಿಸದ ಮಹಾ ಪರ್ವತದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಕೋಪಗೊಂಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ 

ಅಜೇಯನಾಗಿ ಸಿಂತಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಷ್ಮಕನ ಮಗನಾದ ತೇಜೋ 

ವಂತನೂ, ಕೀರ್ತಿಸೆಂ ಪನ್ನನೂ ಎನಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಯು ಅತ್ಯಂತ: ಶೂರರೆನಿಸಿದ 

ಜನರ ಒಂದು ಅಕ್ಟೌ ಹಿಡಿಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 

೩೮-೩೯. ಅವನು; ಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಬಲರಾಮನನ್ನತಿಕ್ರಮಿಸಿ 

ಆ ಯುದ್ಧ ರಂಗವನ್ನೇ ಒಂದು ಪಕ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ರಥದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ 

ಹಿಡಿದೆನು. ತ್ರಿರೋಕಗುರುವೂ, : ನಾಶರಹಿತನೂ ಆದ ಕೇಶವನು ಸಹ 

ರುತ ̀ _ಜೀಸಮೇತನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಂಧ್ಯಸರ್ವತವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದ. ನು. 



೮೪೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಸಪುರಾಣಂ 

ನರ್ಮಪಾತಟಮಾಹೇದೇ ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಃ ಪುರಾ ಪುನಃ ಬ 1... 
ಅಜೇಯೋ ಯೇನ ಸಂಜಾತಸ್ತಿ ರ್ಷಸ್ಕಾ ಸ್ಕ ಪ್ರಭಾನತಃ 1 ೪೦ ॥ 
ಏತಸ್ಮ್ಮಾ ತ್ವಾ ರಣಾತ್ತಾತ ಯೋಧನೀ ಪುರನುಚ್ಯ 3 | 
ರುಕೊ ಟಂ ದಾನನೇಂದ್ರೊ (6ಸೌ ಪ್ರಾ ಪ್ತಃ ಸ್ಥಾ ನಮುತ್ತಮಂ ॥ ೪೧॥ 
ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚಾಂಚ್ಕ್ಯು ತಂ ಕ್ರ ದ ಸ್ತ ಷ್ಠ ತಸ (ತಿ ಮಾವು ಜ । 

ಅದ್ಯ ತ್ವಾಂ ನಿಶಿತೈರ್ಬಾಣೈ ನಷ, ನಿ "ಯನುಸಾದನಂ 1 ೪೨ ॥ 
ಏನು ಸರಸ ನರಂ ನೀರೌ ಜಗರ್ಜತುರುಭಾವತಿ | | 
ತಯೋರ್ಯಾದ ಮಭೂದ್ರೋರಂ ತಾರಕಾಗ್ನಿ ಜಸನ್ನಿ ಭಂ | ೪೩ ॥ 
ಚಿಕ್ಬೇಸ ಶರಿಜಾಲಾನಿ ಕೇಶವಂ ಪ್ರ ತಿ ದಾನವ। | 
ನಾಂಸುಚಿಂತ್ಯ ಶರಾಂಸ್ತ ಸ್ಯ ಕೇಶವ್ ಹೇಶಿಸೂದನಃ 1 ೪೪ ॥ 
ತತೋ ರುಕೊ ಅಥ ಸಂಕ್ರು ದೊ ತ ಗೃಹೀತ್ವಾಧನುರುತ್ತಮಂ | 
ಸಾಯಕೇನ ಸುತೀಕ್ಸೈ ನ ತೆಂ ನಿಟೀಷ ತಡೋರಸಿ 1 ೪೫ ॥ 
ತತೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಟ ಯಿ ಕ್ರ ದ್ಧ ಶ್ಹ ಕ್ರಂಗೃ ಹ್ಯ ಸುದರ್ಶನಂ | Ne 
ಸಂಪ್ರ ಹರತ್ಯ ಸುಂ ಯಾವನು; ಕ್ಕ ಹ್ಯಾ ಅತ್ರ ನಿನಾರಿತಃ _॥ ೪೬ ॥ 

೪೦-೪೧. ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ತಪಸ್ಸನ್ನಾ ಚರಿಸಿ ತೀರ್ಥದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ 
ಅಜೇಯತ್ವ ವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ನರ್ಮದಾತೀರವನ್ನು ಬಂದು 
ಸೇರಿದನು... ಧರ್ಮನಂದನತೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಯುದ್ಧವು ನಡೆದ ಸ ಸ್ಥಳ 
ವನ್ನು ಯೋಧಿನೀಪುರವೆಂದು ಕರೆಯುವರು, ದಾನವೇಂದ್ರ ನಾದ | ರುಕ್ಮಿಯೂ 
ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿದರು. . | 

೪೨-೪೩. ಮತ್ತು ಮಹಾ ಕೋಪದಿಂದ ಕ ಪನ್ನು ಕುರಿತು (4 ನಿಲ್ಲು, 
ನಿಲ್ಲು; ಓಡಬೇಡ; ಇಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನ್ನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ 
ಕಳುಹಿಸುವೆನು ಎಂದನು. ಇತ್ತು ಇಬ್ಬ ರು ಮಹಾ ವೀರರೂ ಗರ್ಜಿಸು 
ತ್ರಿರಲು, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತಾರಕಾಸುರನಿಗೂ, ಷಣ್ಮುಖಸ್ತಾ ಮಿಗೂ' ನಡೆದ 
ಕದನನನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಾಳೆಗವು ನಡೆಯಿತು. 

ಮಳೆಗಳನ್ನು ' ಕರೆದರೂ ಅತನು ಅವನ್ನು ಕಿಕಿಸಲೇ ಇ ಇಲ್ಲ | 
೪೫, ಆಗ ರುಕ್ಮಿಯು.ಮಹಾ ಕೊ ್ರೀಧದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಂಡು ನಿಶಿತವಾದ ಬಾಣದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನನ ಹೃ ದಯಸ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಸೀಳಿದನು. 
"೪೬, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೋಸವುಂಬಾಗಿ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರವನ್ನು ಜಡಿದು. 

ಹುಕ್ಕಿಯನ್ನು “ಸಂಹರಿಸುವ. ಪ್ರಯತ್ನ ದಕ್ಲಿರುವುದನ್ನು. ಕಂಡು ರುಕ್ಮಿ ಣಿಯು 

ಅವನನ್ನು ತಡೆದಳು. 



ದ್ವಿ ಚತಾ ಒರಿಂಶದಧಿಕಶತತನೆ 
ಇ ಧ್ಯಾ ಯಂಃ 

೮೪೯ 

ತ್ವಾಂ ನ ಜಾನಾತಿ ದೇವೇಶಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಜನಾರ್ದನಂ 1 

ದರ್ಶಯಸ್ವ ಸ್ವ ಕೆಂ ರೂಪೆಂ ದಯಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮನೋಪರಿ 1 ೪೭8 

ಏನಮುಕ್ತ ಸು ರುಕ್ಮಿಣ್ಯಾ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ' 'ಭಾರತ 

ದೇವಾ ದೃ ಷ್ಟ್ಯಾಂಪಿ *ತದ್ರೂ ಪಂ ಸ್ತುನಂತ್ಯಾ ಕಾಶಸಂಸ್ಥಿ ತಾ8 1 

ದಿವ್ಯಂ ಚಕ್ಸು ಸ ದಾ ದೇವೋ ದದೌ ರುಕ್ಮ ಸ ಭಾರತ 1 ೪೮ ॥ 

ಶುಕ ಉನಾ: ಎ 

ಯನ್ಮಯಾ ಪಾಪನಿಷ್ಠೇನ ಮಂದಭಾಗ್ಯೇನ ಫೇಶವ । 

ಸಾಯಕ್ಕೆ ರಾಹತಂ ವಕ್ಸ್ ಸ್ವತ್ಸ ರ್ವಂ ಕ್ಸ ನ ತುಮರ್ಹಸಿ 1೪೯8 

ಪೂರ್ವಂ ದತ್ತ್ವಾಸ್ವ ಯುಂ "ದೇವ ಜಾ ನೀ ಜನಕೇನ ವೈ | 

ಮಯಾ ಪ್ರ ದತ್ತಾ “ದೇವೇಶ ರುಕಿ AL ತವ ಕೇಶವ 

ಉದ್ದಾ ಹಯ ಯಥಾ ನ್ಯಾಯಂ ನಿಧಿದೃ ಷ್ಟೇನ ಕರ್ಮಣಾ! 

ರುಕ್ಮಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತತಸ್ತು ಸ್ಟೋ ಜಗದ್ಗು ರುಃ EON 
ಬಬಾಷೇ ದೇನಜೇಸೇಕೋ ರುಕ್ಮ ಸಂ "ಭೀಷ್ಮ ಕಾತ್ಮ ಜಂ। oo 

ಗಚ್ಛ ಸ್ವ ಸ್ನಕಂ ಪುರಂ ಮಾ ಭೈಃ ಕುರು ರಾಜ್ಯನುಕಂಟಕಂ "19H 

೪೭. ನೀನು ದೇವಾಧಿದೇವನೂ ಚತುರ್ಭುಜನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣ 

ನೆಂಬುದನ್ನು ಆತನರಿಯನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯೆಯಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು 

ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸು.” 

೪೮. ಇಂತೆಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಪ್ರಾ ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕ ಷ್ಣ ನು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು 

ತೋರಿಸಿದನು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆದಿದ್ದ ``ಕೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆದಿವ ರೂಪವನ್ನು 

ಕಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು, ಕೃಷ್ಣ ನು ರುಕ್ಮಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಪನನ್ನು 

ನೋಡಲು ಸಾ ವನವಾದ ದಿವ್ಯ ನೇತ ಶವನ್ನು, ರುಜಿಸಿದರು. 

೪೯-೫೦. ರುಕ್ಮಿಯು ಡ್ಲೀಳುತ್ತಾ ಫೈ ಕೇಶವನೆ! ಪರಮ ಪಾಪಿಯೂ 

ಮಂದಭಾಗ್ಯನೂ ಆದ “ನಾನು ನಿನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದ ಅಪರಾಧ 

ವನ್ನು ಮನ್ನಿಸ ಸು. ಹಿಂದೆ ಜನಕರಾಜನು ಜಾನಕೆಯನ್ನು ಶ್ರಿ ರಾಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ 

ದಂತೆ ನಾನೂ ನಿನಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ದಾನಮಾಡುವೆನು. 

೫೧. - ̀ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದ. ಕ್ರಮದಿಂದ ಯಥಾ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು 

ಮಡುವೆಯಾಗು. ಇಂತೆಂದ: ಧುಕ್ಮಿಯ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೋಕಗುರುವು 

ಪರಮಸಂತುಷ್ಟ ನಾದನು. 4 

೫೨. ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮಕರಾಜನ. ಪುತ್ರ ನಾಡ ಆತನಿಗೆ ಜೀವಾಧಿದೇವೆ 

ಫಿಂತೆಂದನು. "" ನಿನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗು; ಭಯಪಡಬೇಡ. ವಿಸ್ಟ ರಾಜ್ಯ 

ವನ್ನು ಕಂಟಕರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ, : : | 



ಇ೫೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಶೇಶನಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ರುಕ್ಮೋ ದಾನನಪುಂಗವಃ 

ತಂಪ್ರ ನ್ಯು ಜಗನ್ಹಾ ಫಂ ಜಗಾಮ ಭವನಂ ಪಿತುಃ ॥ ೫೩ ॥ 

ಗತೇ ಕುಕ್ಕೆ ಆ ತದಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮಾಮಂತ್ರ್ಯ ವ್ವಿಜೋತ್ತ ಮಾನ್ ! | 

ಮರೀಜಿನುತ್ತ್ಯ ಂಗಿರಸಂ” ಪುಲಸ್ಕೃಂ ಪುಲಹಂ ಕ್ರ ತುಂ 1 ೫೪ ॥ 

ವಸಿಷ್ಠಂ ಚ ಮಹಾಭಾಗನಿತೆ ಇತೀ ಸಪ್ತ ಮಾನಸಾಃ 

ಇತ್ತೆ (ತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಪ್ತ ಪುರಾಣೇ ನಿಶ್ಚಯಂ ಗತಾಃ I ೫೫ ॥ 

ಪ್ರ ಮಾವಂತಾ ಸ ಪ್ರ 5 ಜಾನಂತೋ ಮಹರ್ಷಿಭಿರಲಂಕ್ಳ ತಾಃ | | 

ಇತ್ತೆ (ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಶ್ಚ ಸತ್ಯನಂತೋ ಮುಹಾನುತೇ HSN 

ನರ್ಮದಾತಟನೂಕಿ ತ್ಯ “ವಸ ತಿ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಃ । 

ತಪಃ ಸ | ಧ್ಯಾಯನಿರೆತಾ ಜಪಹೋನುಷರಾಯಣಾಃ 1 ೫೭ ॥ 

ನಿಮಂತ್ರಿತಾಸ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಫೇಶವೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ । 

ಶ್ರಾ ದ್ದಂ ಫೃ ತ್ಕಾ ಯಥಾನ್ಸಾ ಯೆಂಬ ್ರಿಹ್ಕೊ ಕ್ತ ನಿಧಿನಾ ತತಃ ॥ ೫೮॥ 

ಹಸ್ತಾ ನ್ಪೂಜಯಾಮಾಸ "ಇಪ್ಪ ಬ ಹ್ಮ ರಿ ಪುಂಗವಾನ್ | |; 

ಪ್ರ ದದೌ ದ್ವಾದಶಗ್ರಾ ಮಾಂಸೆ ಕೀಭಸ್ಪತ ತ ಜನಾರ್ದನಃ ॥೫೯॥ 

೫೩. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ದಾನವಶ್ರೆ ಷ್ಠ ನಾದ 

ರುಕ್ಮಿ ಯು ಆ ̀ ಜಗನ್ನಾಥರಿಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ 

ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 

೫೪-೫೫. ರುಕ್ಮಿಯು ಜೊರಟುಹೋಗಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಮು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ 

ತ್ರಮರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಮರೀಚಿ ಅತ್ರಿ, ಅುಗಿರನ, ಪುಲಸ್ಕ, 

ಪುಲಹ, ಕ್ರತು, ವಸಿಷ್ಕನೆಂಬ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಇವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕೆಂದೂ 

ಮಾನಸರೆಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪ ಟ್ವರುವರು. 3 

೫೬. ಧರ್ಮನಂದೆನನೆ! ER ಮಾಗುಣಶೀಲರೂ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳೂ,' 

ಮಹರ್ಷಿ ಪದನಿಯಿಂದೆಲಂಕೃ ತರೂ. ಸತ್ರ ವಂತರೂ ಆದ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮನ 

ಮಾನಸಪುತ್ರ ರಾಗಿರುಪರು. | | 

೫೭ ಎಲ್ಲರೂ ನರ್ಮದಾತೀರವನ್ನಾಶ್ರ ಯಿಸಿ ತಪಸ್ಸು, ನೇದಾಧ್ಯಯನ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಜನ, ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. 

೫೮. ರಾಜೇಂದ್ರಕೆ! ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೇಶವನು ವೇದವಿಹಿತವಾದ 

ರೀತಿಯಿಂದ ಯಥಾನ್ಯಾ ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದನು. 

೫ ೯. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಕ್ರೀಷ್ಟ ರಾದ ಆ ಏಳು ಜನರಿಗೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಶ್ರೀ ಹಯ ಅವರಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹನ್ನೆರಡು ಗ್ರಾಮಗಳು. ದಾನವಸ್ಸಿ ತ್ತಮ 2೫.144 



ದ್ವಿಚತ್ಪಾರಿಂಶದಧಿಕಶ ತತಮೊಳಂಧ್ಯಾಯಃ ೮.೫೦ 

ಯಾನಚ್ಚೆ ೦ದ್ರಶ್ವ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಯಾವತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಮೇದಿನೀ ! 

ತಾವದಾ ನಂ. ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಪರಿಪಂಥೀ ನ ಕಶ್ಚನ 1೬೦॥ 

ಮದ್ದ ತ್ರ ೦ ಸಾಲಯಿಷ್ಯ ತೇ ಯೇ ನೃಷಾ ಗತಕಲ್ಮ ಷಾಃ। 

ತೇಚ್ಛತ ಸ್ವ ಸ್ತಿ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ H ೬0H 

ಯಾವದ್ದಿ ಯಾಂತಿ ಲೋಕೇಷು ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಪಂಚ ಚ। 

ತಾವತ್ತೆ ೯ ದಿನಿ ಮೋದಂತೇ ಮದ್ದತ್ತ ಪರಿಪಾಲಕಾಃ ॥ ೬೨ ॥ 

ಯಸ್ಸು ಲೋಪಯತೇ ಮೂಢೋ "ದತ್ತ ವಃ ಪೃ ಥಿನೀತಲೇ । 

ನರಕೇ ತಸ್ಯ ವಾಸಃ ಸ್ಯಾದ್ಯಾ ವದಾಭೂತಸಂಪ್ಥೆ ನಂ" 1 ೬೩ ॥ 

ಸ್ವದತ್ತಾ ಪರದತ್ತಾ ಮಾ ಸಾಲನೀಯಾ ವಸುಂಧರಾ | 

ಯಸ್ಯ "ಯಸ್ಯ ಯದಾ ಭೂಮಿಸ್ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ತದಾಫಲಂ ॥ ೬೪ ॥ 

ಸ್ವ ದತ್ತಾ ೦ ಪರದತ್ತಾ ವಾಯೋ ರೇತ ವಸುಂಧರಾಂ | 

ಸ್ ವಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಪ್ರ  ಮಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಪಿತೃಭಿಃ ಸಹ ಮಜ್ಯತಿ ॥ ೬೫ ॥ 

ಅನ್ಯಾ ಯೇನ ಹೃತಾ ಭೂವಿಂರನ್ಯಾ ಯೇನ ಚ ಹಾರಿತಾ । 

ಹರ್ತಾ ಹಾರಯಿತಾ ಚೈ ವ ನಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಜಾಯತೇ ಸ್ಸ ವಿ N೬೬ 

೬೦. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯು ರಿಂತಿರುವವರೆಗೂ 

ನನ್ನ ಈ ದಾನವು ನಡೆಯುತ್ತಿ ರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಾರದು. 

೬೧-೬೨. ನಿಷ್ಟ ಲ್ಮಷರಾದ ದಯಾವ ರಾಜರು ಈ ದಾನವನ್ನು ನಡಸಿಕೊಂಡು 

ಬರುವರೊ, ಅವರಿಗೆ “ದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಗ ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸದ ತಿಯನ್ನು 

ತೋರುವೆನು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ದಾನ 

ವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವವರು ಸ ಸ್ಟೈರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದಿರುವರು. 

೬೩-೬೪. ಯಾವ ಮಾರ್ಬನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವನೊ, 

ಅವನು ಮಹಾ ಭೂತಗಳು ಲಯವಾಗುವ ಪ್ರ ಳಯವನಕೆಗೂ ನರಕದಲ್ಲಿ 

ರುವನು. ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ,. ಇತರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೂ ರಾಜನು 

ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆ ಭೂಮಿಯು ಯಾವನ ಆಳ್ವಿ ಕೆ ಒಳಪಡುವ ದೊ, 

ಆಗೆ ದರ ಪಾಲನೆಯ ಫಲವು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವುದು. 

೬೫. ತಾನು ಅಥವಾ ಇತರರು ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವನು 

ಅಸಹರಿಸುವನೊ, ಅವನು ಅಮೇಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರ'ಮಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿ ತನ್ನ ಪಿತ 

ಗಳೊಡನೆ ನಾಶವಾಗುವನು. 

೬೬. ಅನ್ಯಾ ಯದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪ ಟ್ರ ಭೂಮಿ 

ಕಾರಣನಾದವನು ಇರಲು, ಅಸೆಹಾರವನ್ನು ಏ “ಮಾಡಿದ | 

ಅಮೇಧ್ಯದ ಕ್ರಿ ಕಿ ಮಿಗಳಾಗುವರು. 



೮೫೨ ಶ್ರಿ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಷಷ್ಟಿ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ತಿಷ್ಠ ತಿ ಭೂನಿದಃ 

ಆಚ್ಛೇತ್ತಾ ಚಾನುಮಂತಾ ಚೆ ತಾನ್ಯ (ನ ನರಕೇ ದೆ ತ್ 1 ೬೭॥ 

ಯಾನೀಹ ದತ್ತಾನಿ ಪುರಾ ನರೇಂದ್ರೈ 

ರ್ದಾನಾನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಯ ಶಸ ರಾಣಿ | 

ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ರೂಪ ಪ್ರತಿಮಾಸಿ ತಾನಿ 

ಕೋ ನಾಮ ನಾದಃ ಪುನರಾದದಾತಿ HES 

ಏನಂ ತಾನ್ಫೂಜಯಿತ್ಸಾ ತು ಸಮ್ಯ ಬತಾ ಯೋನ ಸಾಂಡನ। 

ರುಕ್ಮಿಣ್ಯಾ ನಿಧಿನತ್ಪಾ ಣಿಂ ಜಗ್ರಾಹ "ಹುಡುಸೂದನಃ 
॥ ೬೯ 

ಮುಸಲೀ ಚ ತತಃ 'ಫರ್ನಾನ್ ಜಿತ್ವಾ ದಾನನಪುಂಗವಾನ್ । 

ಸ್ಟ ಸ್ಥಾ ನಮಗಮತ್ತತ್ರ ಕೃತ್ವಾ ಕಾರ್ಯಂ ಸುಶೋಭನಂ 20 

ವ ಯಾತೌ ದ್ವಾ ರನತ್ಕಾ 0 ಫಿ ಫಷ ಷ್ಠ ಸಷಸಂಕರ್ಷಣಾವುಭೌ। | 

ಗಚ್ಛಮಾನಂ ತು ತಂ. ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಸಂ ಕ್ಲ (ಶನಾಶನಂ 1 ೭೧ ॥ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸತ್ಯ ನಂತಶ್ಚ ನಿರ್ಗತಾಃ ಕಿಂಸಿತವ್ರ ತಾಃ | § 

ಆಗಚ್ಛಮಾನಾಂಸ್ತೌ ನೀಕ್ಸ ; ರಥ್ರಮಾರ್ಗೇಣ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣಾನ್ `` ೬೨॥ 

, ಭೂಮಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಆರುವತ್ತುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ 

ಪತಿಗೂ 'ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವನು. : ಅದನ್ನು: ಕೊನೆಗಾಣಿ ಸುವವನೂ, ಅವನನ್ನು 

ಅನುನೋದಿಸುವವನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನರಕದಲ್ಲಿರುವರು. 

"೬೮. ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ವರ್ತಗಳು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೂ 

ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ರೂಪಗಳೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರು 

ವುವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಾಧುವು ತಾನೆ ಕಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳ ಪೆಳಸುವನು? 

"೬೯. ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಇಂತು ನ್ಯಾ ಯನಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾ ್ರಿಹೈಣರ 

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಧದುಸೂದನನು ನಿಧಿನಿಹಿತವಾದ ̀ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದಿಂದ 

ರುಕ್ಮಿ ಯ ಪಾಣಿಗ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. oo 

'೭೦. ಬಲರಾಮನು ಸಹ ಸಕಲ ದಾನವರನ್ನೂ "ಜಯಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 

ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ. ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 

೭೧. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರಿಬ್ಬ ರೂ ದ್ಹಾರಕಾವತಿಸೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು” "ಬೆಳಸಿ 

ಸ್ಟ ದಾರಕ್ಕೆ 'ತನಾಶಕನಾದ ಕೇಶನನು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ದು ದನ್ನು 



ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ಆಜತ್ಸಿ 

ಮುಹೂರ್ತಂ ತತ್ರ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ಕೇಶವೋ ವಾಕ್ಯ ಮಬ್ರ ವೀತ್ । 

ಕಿಮಾಗಮನಕಾರ್ಯಂ ವೋ ಬ್ರೂತ ಸರ್ವಂ. ದ್ವಿಜೋತ್ತ 

ಕುರ್ವಾಣಾಃ ಸ್ವೀಯಕರ್ಮಾಣಿ ಮಮ ಕೃತ್ಯಂ ತು ತಿಷ 

ದೇವಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮುನಯೋ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರು ವನ್ ॥ ೭೪ ॥ 

ಕಲ್ಪ ಕೋಟಸಹಸ್ಥೆ: ಣಿ ಸೃತ್ಯಭಾವ ಮಾತ್ತು ನಂಔತಃ । 

ದುಷ್ಬ್ರಾಪ್ಯೋಂಸಿ ಮನುಷ್ಯಾ ಸಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕಿಂ ತ್ಯ ಜಸೇಹಿನಃ ॥೭೫॥ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭಗವಾ ನಿವಮಬ ಬೀತ್ 

ಮಹುರಾಯಾಂ ದ್ವ್ವಾ ರವತ್ಯಾ ೦ 5 ಮೋಧನೀಪುರ ಏನಚ ॥ 2 

ತ್ರಿ ಕಾಲಮಾಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯ ೦ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಪುನಃ । 

ನವಂ ತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯೋಧಸೀಪುರಮಾಗತಾಃ 1೭೭ ॥ 

ಅವತೀರ್ಣಸ್ತ್ರಿ ̀ಭ್ಞಾಗೇನ ಪಾ ವ ಹುರ್ಜಾವೇ ತು ಮಾಹಥುರೇ। 

ಏತತ್ತೇ ಕಥಂ ಸರ್ವಂ ತೀರ್ಥಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ ತಿಕಾರಣಂ ॥ ೭೮ ॥ 

ರಥವನ್ನು ಸಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಶವನು ಅವರಿಗೆ ಇಂತೆಂದನು. 

ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿ ರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಈ 
೭೩, ಒಂದು ಕ್ಸ 

ದ್ವಿಜೋತ್ತ ಮರಿರಾ! 

ಎನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿರಿ 

೭೪. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವರ್ಣಾ ಕ್ರಾ (ಚಿತಗಳಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು 

ತ್ತಿರುವವರೇ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಖಂತವರು.' ಇಂತೆಂದ ದೇವದೇವನ ಮಾತನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. 

೨೫. ಆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಸಾವಿರ ಕೋಟ ಕಲ್ಪಗಳು 

ಸೇವಿಸಿದರೂ ನೀನು ಅಲಭ್ಯನಾದವನು. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ತೋ 
c Ju 

ಹೋಗುವೆಯಾ?” 

೭೬. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಗನಂತನು ಹೇಳಿದನು. 

ಮಧುರೆ, ದ್ವಾರಕಾವತಿ ಮತ್ತು ಯೋಧಸೀಪುರ- ಈ ಮೂರೂ ನನ್ನ 

ಸ್ಥಾನಗಳು | 
Ae ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಂತರವೂ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನು. ಇದನ್ನು 

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಸಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇ ವೆನು... ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯೋಧನೀಪುರಕ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು 



ಆ೫೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭನಿಷ್ಯಚ್ಚ ವರ್ತಮಾನಂ ತಥಾ ಹರಂ | 

ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸರ್ವಷಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೭೯ ॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸೂಜಯೇದ್ಬಲಕೇಶವ್ೌ । 

ತೇನ ದೇವೋ ಜಗದ್ದಾತಾ ಸೂಜಿತಸ್ರ್ರಿಗುಣಾತ್ಮವಾನ್ 1 ೮೦ ॥ 

ಉಪವಾಸೀ ನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಸ್ತು ಕುರ್ಯಾತ್ರದಕ್ಸಿಣಂ | 

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಬ್ಮೋ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥೮೧॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೇ ನೃಕ್ಟ್ರಾಸ್ತಾನ್ಸಶ್ಯಂತಿ ಚ ಯೇ ನರಾಃ । 

ತೇಹಿ ಸಾಷೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯಂತೇ ಭ್ರೂಣಹತ್ಕಾಸಮೈರಸಿ 1 ೮೨ ॥ 

ಪ್ರಾತರುತ್ಮಾಯ ಯೇ ಕೇಚಿತ್ಸ ಶ್ಯಂತಿ ಬಲಕೇಶವೌ । 

ತೇನ ತೇ ಸದೃಶಾಃ ಸ್ಕುರ್ವ್ರೈ ದೇವದೇನೇನ ಚಕ್ರಿಣಾ 1 ೮೩॥ 

ತೇ ಪೂಜ್ಯಾಸ್ತೇ ನಮಸ್ಕಾರ್ಯಾಸ್ತೇಷಾಂ ಜನ್ಮ ಸುಜೀವಿತಂ । 

ಯೇ ನಮಂತಿ ಜಗನ್ನಾಥಂ ದೇವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿಂ 1 ೮೪ ॥ 

೭೬೯. ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಚರಿತ್ರೆ 

ಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮಾನವನು ಸಕಲ ಪಾತಕಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ 

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

೮೦. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ 

ರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವನೊ, ಅವನಿಂದ ತ್ರಿಗುಣಮಯನೂ, ಲೋಕನಾಥನೂ ಆದ 

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪೂಜಿತನಾಗುವನು. 

೮೧. ಯಾನ ನರನು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇವರ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡುವನೊ, ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಪಾತಕಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ 

ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. | 

೮೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ವೃಕ್ಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾನವರು 

ಕೂಡ ಭ್ರೂಣಹತೈಗೆ ಸಮನಾದ ಮಹಾಪಾತಕಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತ 

ರಾಗುವರು. | 

| ೮೩. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಯಾರು ಬಲರಾಮ ಕೇಶವರ ದರ್ಶನವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರೊ, ಅವರು ದೇವದೇವನಾದ ಚಕ್ರಪಾಣಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗುವ 

ರೆಂಬುದು ನಿಜವು. ' 

೮೪. ಲೋಕೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡು 

ವಕ್ಕೊ ಅವರೇ ಪೂಜ್ಯರು. ಅವರೇ ನಮಸ್ವಾರಾರ್ಹರು. ಅವರ ಜನ್ಮನೇ 

ಸಾರ್ಥಕವೆಸಿಸುವುದು. ` 



ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋರಿಧ್ಯಾಯಃ ೮೫೫ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯದ್ದಾನಂ ಸ್ನಾನಂ ದೇವಾರ್ಚನಂ ನೃಪ । 
ತತ್ಸರ್ವಮಕ್ಸಯಂ ತಸ್ಯ ಇತ್ಯೇವಂ ಶಂಕರೋಂಬ್ರನವೀತ್ ॥ ೮೫ ॥ 

ಪ್ರ ವಿಶ್ಯಾಗ್ನ್ ಗು ತಾನಾಂ ಚ” ಯತ್ಛ ಲಂ ಸಮುದಾಹೃ ತಂ 1 

ತಾಃ ೃಣುಷ್ಪ ನೃ ಸಕ್ತಿ (ಷ್ಠ ಪ್ರೋಚ ಕಿ ಮಾನಮಶೇಷತಃ ॥ ೮೬ ॥ 

ವಿ ಾನೇನಾರ್ಕವರ್ಷೇನ ನೇ ಾಲಮಾಲಿನಾ । 

ಆಗ್ನೇಯೇ ಭವತೇ ತತ್ರ ಮೋದತೇ ಕಾಲಮಾಪ್ಸಿತಂ ॥ ೮೭ ॥ 

ಜಲೇ ಚೈವ ಮೃತಾನಾಂ ತು ಯೋಧನೀಪುರಮಧ್ಯತಃ । 

ವಸಂತಿ ವಾರುಣೇ ಲೋಕೇ ಯಾವದಾಭೂತಸಂಪ್ಲವಂ ॥ ೮೮ ॥ 

ಅನಾಶಕೇ ಮೃತಾನಾಂ ತು ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಾಧಿಪ! 

ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿನ್ಫೂ ೯ಣಾಂ ನಾಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ 1೮೯ ॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ದದ್ಯಾ ತ್ರ ಬಲಾದಾನಮುತ್ತ ಮಂ | 

ನಿಢಾನೇನ ತು ಸಂಯುಕ್ತಂ ಕ್ಸ ಣು ತಸ್ಯಾಂಪಿ ಯತ್ಸಲಂ 1 ೯೦॥ 

ಯಾವಂತಿ ತಸ್ಯಾ ಕೋಮಾಣಿ "ಇತ್ರ ಸೂತೇಶ್ವ ಭಾರತ 

ತಾವಂತಿ ದಿನಿ ಮೋದಂತೇ ಸರ್ವಶಾಮೈ $ ಸುಪೂಜಿತಾಃ ॥ ೯೧॥ 

೮೫. ""ಎಲೈೈ ಮಹಾರಾಜನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನನೂ, 

ಸ್ನಾನವೂ, ದೇವತಾಪೂಜೆಯೂ ಅಕ್ಷಯ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಸರಮೇಶ್ವರನೇ ಹೇಳಿ 

ರುವನು. | 

೮೬. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು 

ತ್ಯಜಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳು. 

೮೭. ಆತನು ಸೂರ್ಯವರ್ಣದ ಕಿರುಗಂಬೆಗಳ 'ಸಾಲುಗಳಿಂಡೊಪ್ಪುವ 

ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಅಗ್ನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛಕಾಲದ 

ವರೆ ಇರುವನು. 

೮೮. . ಯೋಧವೀಪುರಕ್ಕೆ ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾ ಜಗವನ್ನು ನ ಮಾಡು 

೮೯. 'ಮಹಾರಾಜನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಮೃ ತರಾದ ವರಿಗೆ 

ಆವೃತ್ತಿರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವು ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

೯೦. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ಕವಿಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲೆಯ ಸೋವನು 

ದಾನಮಾಡುವವನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಪುಣ್ಯನನ್ನು ಕೇಳು, 

೯೧. ಆ ಆಕಳಿನ ಮತ್ತು ಕರುವಿನ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲಿರುವುನೊ, 

ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ದಾನಮಾಡಿದವರು ಸ _ರ್ಗರೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕಲ 

ಭೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರು. 



೪೫೬: ರ ಶ್ರೀ ್ರಾಂದಮಹಾಪು ಪ್ರರಾಣಂ . 

ಯಾವಂತಿ ರೋಮಾಣಿ ಭನಂತಿ ದೇನಾ N 

ಸ್ಥಾವಂತಿ ವರ್ಷಾಣಿ ಮಹೀಯತೇ ಸ 
ಸ್ಟ ರ್ಗಾಚ್ಚು $ತಶ್ತಾಂಪಿ ತತಸ್ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾ ೦ 

ಕುಲೇ ಸಮುತೃತ್ಸ್ಯಶ ಗೋಮತಾಂ ಸಃ 1 ೯೨॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ದದ್ಯಾದ್ರೂಪ್ಯಂ ಕಾಂಚನನೇನ ವಾ! | 

ಕಾಂಚನೇನ ವಿಮಾನೇನ ನಿಷ್ಣು ಛೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ 1 ೯೩॥ 

ತಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ದದ್ಯಾ ತ್ಪಾದುಕೇ ವಸ್ತ್ರ ಮೇವ ಚ | 

ಜಾನಸಾ ಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರ ಸೃಭಾವೇಣ ಅಭತೇ ಸ ರ್ಗಮಾನ್ಸಿ ತೆ ॥ ೯೪॥ 

ಭುಗ್ಯಜುಃ ಸಾಮವೇದಾನಾಂ ಸೆತನಾವೃತ್ಪ ಲಂ. ಭವೇತ್ । 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಾಯತ್ಪಾ 5 ತತ್ಪ ಲಂ ಲಭೇತ್ ॥೯೫॥ 

ಪ್ರಯಾಗೇ ಯದ್ದನೇತ್ಪುಣ್ಯಂ ಗೆಯಾಯಖಂ ಜತಿ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರೇ | 

ಹುರುಕೆ ಫೇತ್ಸೇ ತ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಹುಗ್ರಸೆ ಸ್ತೇ ದಿವಾಕರೇ ! ೯೬ ॥ 

ಸೋಮೇಶ್ರ ರೇ ಚ ಯತು ಣ್ಯಂ ಸೋಮಸ್ಯ ಗ್ರ ಹಣೇ ತಥಾ! | 

ತತ್ವ ಲಂ ಲಭತೇ ತತ್ರ. ಸ್ನಾನಮಾತ್ರಾ ನ್ದ ಸಂ ಕಯಃ REFN 

ಸ 

೯). ಗೋವಿನ ನೀಹದ ಕೂದಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸ ರ್ಗ 

ವಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚ್ಯುತನಾದ ಮೇಲೆಯೂ 
ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗೋಧೆನವುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಹನನು 

ಹುಟ್ಟು ವನು. : 

"ಡು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ, ಯಾ 
ಪನ್ನೊ ದಾ ನಮಾಡುವನೊ, ಅವನು ಚಿನ್ನದ ನಿಮಾ 

ಬ ೋಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವ ನನು. 

೯೪, ಅತೀರ್ಥದ ದಿ ಯಾವನು ಪಾನರಕ್ಸೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ 
ಹೊಡುವನೊ. ಅನನು. ದಾನದ ಫಲನಾಗಿ ಅಭಿಲಸಿತವಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು 

ಹೊಂದುವನು. : 

೯೫. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಮಗ್ಯಜುಸ್ಸಾ ಮುಗಳೆಂಬ ಮೂರು ವೇದಗಳನ್ನೂ 

ಜಧ್ಧಯನನ ಗಾಡಿರುವುದರಿ ೦ದ ಯಾನ ಫಲವುಂಟೂ, ಅದನ್ನು ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರದ ಜಸದಿಂದಲೇ ನಡೆಯಬಹುದು. 

೬೯೭. ಧರ್ಮಸುತ್ರನೆ! `ಸೂರ್ಯಗ್ರ ಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ, 
ಫಯ್ದೆ ಪುಸ್ತರತ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುರುಕ್ಸೇತ್ರ ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ 
ಯಾವ, ಫಲವೊ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ನೋಮೇಶ್ರ ರತೀರ್ಥದ ಸೇವೆಯಿಂದ 

ಯಾನ. ಪ್ರಣ ವೊ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಮಾಡಿದ ಒಂದು. ಸ್ನಾನ 

ನಿಂದಲೇ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ... 

ುಗಿ ಬೆ ನನ್ಳಿಯನ್ನೊ ಚಿನ್ನ 

ನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಷ್ಣು 
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ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ತು ನರಃ ಸ್ನಾತ್ಟಾ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಜನಾರ್ದನಂ | 
ಉದ ತಾಃ ಪಿತರಸ್ತೇನ 'ಅವಾಸ್ತ ೦ ಬನ py ಫಲಂ HFS 

ಸಂಕ್ರಾ ಂತೌ ಚ ವ್ಯ ಶೀಪಾ ತೇಡ್ವಾ ದಶಾ ೦ ಚ ನಿಶೇಷತಃ । 

ಬ್ರಾ ಷೆ ಣಂ ಭೋಜಯೇಜೇಕಂ “ೋಟರ್ಭವತಿ , ಕೋಜಿತಾ 1೯೯॥ 

ಪಣ ಥಿವ್ಯಾ ೦ ಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಹ್ಯಾಸಮುದ್ರಾಣಿ ಪಾಂಡವ | 
ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತತ್ರೈನ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಪಾಂಡುನಂದನ 1 ೧೦೦ ॥ 
ಫ್ಪಯಂ ಯಾಂತಿ ಡೆ ದಾನಾನಿ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಬಲಿಕ್ರಿಯಾಃ । 

ನ ಕ್ಸ್ರೀಯತೇ ಮಹಾರಾಜ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯತ್ಛತಂ 1 ೧೦೦ ॥ 
ಯೂ ತಂ ಯದನಿ ನಿಷ್ಕಚ್ಚೆ ತಿರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ, ಮಿತ್ತ ಮಂ ! 

ಕಥಿತಂ ತೇ ಮಯಾ ಸರ್ವಂ ಪ ಘಗ್ಬಾ ನೇನ ಭಾರತ ॥ ೧೦೨ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ಶ್ರ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವಾಖಂಡೇ 

66 ರುಕ್ಮಿಣೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 

ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೯೮. ರ ದ್ವಾ ದಶಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಾರ್ದನನಿಗೆ 

ನು ತನ್ನ. ನಿತ್ಚಗಳ ನ್ನು ದೆ ರಿಸಿ ಜನ್ಮನಾರ್ಥ ಕ್ಯ 
ಇಕ್ಕೆ 

ಬು 
| pd pe 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತ್ನ । ವನ್ನೂ ಸ್ಥಾರವನ್ನು ವನು .. ಸೊಕ್ಷಮಸ್ನ ಗಾತದ ದಿನ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾ ಸತಿಯ ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಳ್ಲಿ ಮಾಡಿ 

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಭೆಗೀಜನದಿಂದಲೂ . ಒಂದು ಕೋಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ಸಂತರ್ಪಣೆಯಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯೆ ಬೇಕು.” 

೧೦೦. ಸಾಂಡುನಂದನನೆ `ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸವ ದ್ರಗಳೇಕೊ ಯಾದ 

ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಥಗಳಿರುವುವೊ, ಅವುಗಳೆನ್ಲವೂ ದ್ವಾ ದಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಸನ್ನಿ ಹಿತಗಳಾಗಿರುವುವು. 

೧೦೧-೧೦೨. ಮಹಾರಾಜನ! ಮನಃಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ದಾನಗಳಿಗಣ, 

ಯಜ್ಞ ಗಳಿಗೂ, ಹೋಮಗಳಿಗೂ, ಬಲಿಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಫಲಬವ್ರ ಕಾಲಕ್ರವ ತದಲ್ಲಿ 

ಕೊತೆಗಾಣುವುದು. ಆದರೆ ಆ ತೀರ್ಥದನ್ನ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆತ 

ಅಕ್ಟೆಯನಾಗಿ ಸಿಜ್ಬುವುದು... ಧರ್ಮರಾಜನೆ! 

ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಈ ತೀರ್ಥದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವ 

ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವೆನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಂಯುಂದು ಹಸ 

ಫ್ರೀ ಸ್ವಾ ರಡಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆನ ತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದನ್ನು 

«« ರುಕಿ ̀ ಣೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ''ವೆಂಬ 

ನೂರನಲವತ್ತೆ ರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುನಿದುದು 



ಯೋಜನೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮಹಾರಾಜ ಯೋಜನೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ । 
ಯತ್ರ ಸಿದ್ಲೌ ಪುರಾಕಲ್ಪೇ ನರನಾರಾಯಣಾವೃಷೀ ll 0೫ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತಸಸ್ತಸ್ಟ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ದೇವದಾನವೈಃ | 
ಜಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಮಹಾತ್ಮಾನೌ ನರನಾರಾಯಣಾವುಭೌ 1 ೨ ೫ 
ಪುನಸ್ತ್ರೇತಾಯುಗೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತೌ ದೇವ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಣ್ೌ । 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಪುನಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ರಾನಣೋ ದುರ್ಜಯೋ ಹತಃ 1೩೫ 
ಪುನಃ ಸಾರ್ಥ ಕಲೌ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತೌ ದೇವೌ ಬಲಕೇಶವೌ। 
ನಸುದೇನಕುಲೇ ಜಾತೌ ದುಷ್ಕರಂ ಕರ್ಮ ಚಕ್ರತುಃ NOR 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಯೋಜನೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜನೆ! ಬಳಿಕ 
ಯೋಜನೇಶ್ವರವೆಂಬ ಉತ್ತಮತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದಿನ 

ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದ ನರನಾರಾಯಣರು ತಪಸ್ಸಿದ್ದಿ ಯನ್ನು ಸಡೆದರು. 

೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಉಗ್ರತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ನರ 

ನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರೂ ದೇವದಾನವರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. 

೩. ಪುನಃ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆಗಳೇ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಣರಾಗಿ. 

ಅವತರಿಸಿ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ತಪಸ್ಸನ್ನುಮಾಡಲು ಅಜೇಯನೆನಿಸಿದ್ದ ರಾನಣಾ 

ಸುರನು ಹತನಾದನು. | 

ಛ. ಪೃಥಾಪುತ್ರನೆ! ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಲರಾಮ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಗಿ ವಸುದೇವನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಸಾಧ್ಯಗಳಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ 

ಮಾಡಿದರು. § | 
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ನರಕಂ ಕಾಲನೇಮಿಂ ಚ ಕಂಸಂ ಚಾಣೂರಮುಷ್ಟಿಕೌ | 

ಶಿಶುಷಾಲಂ ಜರಾಸಂಧಂ ಜಫ್ನುತುರ್ಬಲಕೇಶವೌ ॥೫॥ 
ತತಸ್ತತ್ರ ರಿಪೂನ್ ಸಂಖ್ಯೇ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಪುರಃಸರಾನ್ | 
ಕರ್ಣದುರ್ಯೋದಧನಾದೀಂಶ್ಚ ನಿಹನಿಷ್ಯತಿ ಸ ಪ್ರಭುಃ ॥೬॥ 

ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಸೇತ್ರೆ ತತ್ರ ಯುಧ್ಯಂತಿ ತೇ ಕ್ಪೃಣಂ । 

ಭೀಮಾರ್ಜುನನಿಮಿತ್ತೇನ ಶಿಸ್ಕೌ ಕೃತ್ವಾ ಪರಸ್ಪರಂ 1೭॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಪುನರ್ಗತ್ವಾ ತಪಃ ಕೃತ್ವಾ ಸುದುಷ್ಕರಂ | 

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ದ್ವಿಜಾನ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಾಸ್ಕೇತೇ ದ್ವಾರಕಾಂ ಪುನಃ ಲಗ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ಬಲಕೇಶವ್ಾೌ । 

ತೇನ ದೇವೋ ಜಗದ್ಧಾತಾ ಪೂಜಿತಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮವಾನ್ un 

ಉಪವಾಸೀ ನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಸ್ತು ಕುರ್ಯಾತ್ರ್ರಜಾಗರಂ | 

ಮುಚ್ಕತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಗಾಯಂಸ್ತಸ್ಯ ಶುಭಾಂ ಕಥಾಂ ॥ ೧೦॥ 

೫.. ಕೃಷ ಬಲರಾಮರು: ನರಕ, ಕಾಲನೇಮಿ, ಕಂಸ, ಚಾಣೂರ, 
ಬಿ > » » 

ಮುಷ್ಟಿಕ,' ಶಿಶುಪಾಲ, ಜರಾಸಂಧರೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದರು. 

೬ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರೇ 

ಮೊದಲಾದವರನ್ನೂ ಕರ್ಣದುರ್ಯೊೋಧನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಲೋಕಪ್ರಭುವಾದ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವನು. | | 

೭. ಭೀಮನನ್ನು ಬಬರಾಮುನಣ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೂ ನಿಮಿತ್ತ 

ಮಾತ ಕಾಗಿ ಶಿಷ್ನರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೇತ್ರನೆನಿಸಿದ 
ಆ ದ ಬ ಖಿ ಕ ಇಹ" ವು ಲ 

ಕುರುಕ್ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಯುದ ವನ್ನು ಮಾಡುವರು. | 
ಕಿ ೫ ) 

೮. ಬಳಿಕ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ತಪಸ್ಸ 

ನ್ನಾಚರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾ ಮತ್ತೆ ದ್ಲಾರಕೆ 

ಹಿಂದಿರುಗುವರು. 

೯, ಆ ತೀರ್ಥದ್ಲಿ ಮಿಂದು ಯಾವನು ಬಲರಾಮಕೇಶವರನ್ನು 

ನೋಡುವನೊ, ಅವನು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕನಾದ ದೇವದೇವೋತ್ತವಮ ನನ 

ದವನಾಗುವನು. 

೧೦. ಯಾನ ನರನು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು 

ಪಠಿಸುತ್ತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನೊ, ಅವನು ಸಕಲ ಪಾತಕ 

ಗಳನ್ನೂ ನೀಗುವನು. 



೮೬೦ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಯಾನತಸ್ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ನೃಕ್ಸಾನ್ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಾನವಾಃ । 

ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದಿಕಂ ಸಾಪಂ ತಾನದೇಷಾಂ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ 1೧೧೫ 

ಸ್ಪಾ ತರುತ್ತಾ ಯ ಯೇ ಕೇಚಿತ್ಸ ಶ್ಯಂತಿ ಬಲತೇಶನೌ | 

ತೇಸೈವ ಸ ಸದೃ ಶಾಃ ಸರ್ವೇ ದೇನದೇನೇನ ಚಕ್ರಿಣಾ 1 ೧೨ ॥ 

ತೇ ಪೂಜ್ಯಾಸ್ತೇ ನನುಸ್ಥಾರ್ಯಾಸ್ಕೇಷಾಂ ಜನ್ಮ ಸುಜೀನಿತಂ 

ಯೇ ನಮಂತಿ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಂ ದೇವಂ ನಾರಾಯ ಹರಿಂ Il ೧೩ ॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯದ್ದಾ ನಂ ಸ್ನಾನಂ ದೇವಾರ್ಚನಂ ನೃಪ | 

ಕ್ರ ಯತೇ ತತ್ರಲಂ ಸರ್ವಮಕ್ಸ ಯಾಯೋಪ ಕಲ್ಪತೇ 1 ೧೪ ॥ 

ಆಗ್ದೆ (ರಪತ್ಯ ೦ಪ್ರ ಸತನುಂ ಸುವರ್ಣಂ 

ಭೂಪೆ ಷ್ಠವೀ ಸೂರ್ಯಸುತಾಶ್ಚ ಗಾವಃ । 

ಲೋಕಾಸ್ತ್ರಯಸ್ತೇನ ಭವಂತಿ ದತ್ತಾ 

ಯಃ ಕಾಂಚನಂ ಗಾಂ ಚ ಭುನಂಚ ದದ್ಯಾತ್ H ೧೫ ॥ 

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಸರ್ನಂ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಂ | 
ಅತೀತಂ ಚ ಭನಿಷ್ಯಚ್ಚ ವರ್ತಮಾನಂ ಮಹಾಬಲಂ noe 

೧೧. ಮಾನವರು ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ವೃಳ್ಸಗಳನ್ನು ನೋಡುವ 
ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅನರ ಬ್ರಹ ಒಔತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಪಾತಕಗಳೂ ನಾಶವಾಗುವುವು. 

೧೨. ಯಾರು ಬೆಳಿ ಏಳುತ್ತಲೆ: ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ದರ್ಶನವನು 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ನರೊ, ಅನಕೆಲ್ಲರೂ ಚಕ್ರ ಜಾಜೆಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವಿಗೇ 
ಸಮಾನಕೆನಿಸುವರು. | 

೧೩. ಲೋಕ ಪೂಜ್ಯನೂ, ಸದ್ದತಿಪ್ರದನೂ ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಯಾರು 

ನಮಸ್ಕರಿಸುವರೊ, ಅವರೇ ಪೂಜ್ಯರು, " ಫಮಸ್ಸಾರಾರ್ಹರು. ಅವರ ಜನ್ಮನೇ 

ಸಫಲವು. 

೧೪. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ನಾನ, ದಾನ, ದೇವತಾರ್ಚನ 
ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಅಕ್ಸಯಫಲಸ್ರದವಾಗುವುದು. 

೧೫. ಅಗ್ಲಿಯ ಪ್ರಥಮೋತ್ಸಾದಿತವೇ ಸುವರ್ಣವು. ಭೂನಿಯು ಮಹಾ 
ನಿಷ್ಣುನಿನ ಕ್ರಿಯೆಯು. ಗೋವುಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದಾದುವುಗಳು. ಆದುದ 
ರಿಂದ ಚಿನ್ನ, ಸೋನು, ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಲು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ 
ದಾನಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. 

೧೬.. ಇಂತು ನಿನಗೆ ಈ ತೀರ್ಥದ ಮಹಾಮಾಹಾತ್ಮ ವನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರ 
ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುನೆನು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯು ದನ್ನೂ _ ಮುಂಡೆ 
ನಡೆಯುವುದನ್ನೂ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಿದೆನು. ನ 



ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಿಧ್ಭಾಯಃ ೮೬೧ 

ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಸಿ ಪಠಿತ್ವೇದಂ ಶ್ರಾವಯಿತ್ವಾಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕಾನ್ | 

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾ ಪೇಭ್ಯೋ ನಾಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ನಿಚಾರಣಾ ॥ ೧೭ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂಶ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇನಾಖಂಡೇ 
6 ಯೋಜನೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣ ಸಂ ನಾಮ 

ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋ ಧು, 5: 

ಈ 

೯ 

ನೂರನಲನತ್ಮಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 
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ಅಥ ಚತುಶ್ಚತ್ಕಾ _ರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ದ್ದ ಪತೀತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ನ್ಮ ಹಾರಾಜ ದ್ಕಾ ದಶೀತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ | 

ಶ್ಸ್ಫರಂತಿ ಸರ್ಶೇದಾನಾನಿ ಜಸಹೋಮಬಲಿಕ್ತಿ ಯಾಃ Hon 

ನ ಕ್ಸೀಯತೇತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯತ ತೆಂ | 

ಯದ್ಭೂತಂ ಯದ್ಭ್ಛ ನಿಷ್ಕಚ್ಛ ಕೀರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಮುತ್ತ ಮಂ ॥೨॥ 

'ಘಥಿತಂ ತನ್ಮಯಾ ಇರ್ಷಂ "ಸೃಢಗ್ಭಾ ಮೇನ ಭಾರತ 1 ೩॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂಡೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

46 ದ್ವಾದಶೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಮ ವರ್ಣನಂ ೨ ನಾಮ 

ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕತತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ದ್ಯಾದಶೀತೀ ರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮಹಾರಾಜನೆ! ಬಳಿಕ 

ದ್ವಾ ದಶೀತೀರ್ಥನೆಂಬ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತದಾನ 

ಗಳ ಜಸಗಳ, ಹೋಮಗಳ, ಯಜ್ಞ ಗಳ ಕರ್ಮಫಲಗಳೂ ಕೊನೆಗಾಣುವುವು. 

೨-೩. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಆದರೆ ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ 

ಕರ್ಮವೂ ಕ ಕಶ್ನೆಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತು ಈ ತೀರ್ಥದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುದನ್ನೂ ಮುಂಡೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವೆನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾ 

ಶ್ರೀಸ್ವಾ €ಡಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕಳೆಬಾಖಂಡದಕ್ಲಿ 

"ಬಜ್ವಾ ಡಶೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ತ ವರ್ಜನ? ವೆಂಬ 

ಸೂರನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಕಾ ಹವು ಮಂಗಿದುದು 



ತಿವತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇದ್ದರಾಪಾಲ ಶಿವತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ | 
ದರ್ಶನಾದ್ಯಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಸಿಲ್ಪಿಷ್ಟೆಃ HOW 

ಶಿವತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಜಿತಕ್ರೋಥೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ । 

ಪೂಜಯೇತ ಮಹಾದೇವಂ ಸೋೊಂಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 3೨1 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸೋಪವಾಸೊಲರ್ಚಯೇಚ್ಛೆವಂ 

ಅನಿನರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ರುದ್ರ ಲೋಕಾದಸಂಶಯಂ 1 ೩ 0. 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪೂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇಪಾಖಂಡೇ 

ಓ4 ಶಿವತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ೪ವರ್ಣನಂ?? 

ನಾಮ ಸಂಚಚ ಜ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕೆತತತನೋತಧ್ಯಾಯ? 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಶಿವತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮಹೀಪಾಲಕನೆ! ಬಳಿಕ 

ಕರ್ಫೋತ್ತಮವಾದ ಶಿವತೀರ್ಥಕ್ಟೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ ದರ್ಶನ 

ದಿಂದಲೇ ಮಾನವನು ಸಮಸ್ಮಪಾತಕಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. 

೨. ಯಾವನು ಶಿವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಂದು, ಕ್ರೋಧವನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿಯ 

ವನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವನೊ, ಅವನು ಅಗಿ ಷ್ಟೋ ಮದ 
ಸ್ 

೩. ಅಲ್ಲಿಭಕ್ಕಿಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ವನ್ನುಮಾಡಿ ಶಿವಸ್ತ ಗೂಜೆಯನ್ನೆ ಸಗಿದವನಿಗೆ 
pe 

ಶಿವಬೋಕದಿಂದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂ ಎಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪ್ರರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ ೦ತ್ಯಖ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

«« ಶಿನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 
ನೂರನಲನತ್ತೈದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ನುಂಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ | 

ಥ ಷಟ್ಚತ್ತಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ 

ಅಸ್ಮಾಹಕತೀರ್ಥಫಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ತ್ರಿ € ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಸ್ಟಾ ಹಕಂ ತತೋ ಗಬ್ಭೇತ್ಟಿ ತೃತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ | 

ಸ್ರೇತತಾ ಸದ್ಯ ತ್ರ ಮುಚ್ಕ ಡೀ ಬಂಡೇಸೈಕೇನ ಪೂರ್ವಜಾಃ Hol 

ನ ಯುಭಿಷಿ ಸ "ವಾಚ: ಆ 

ಅಸ್ಮಾ ಹಕಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ 50 ಕಥಯಸ್ಸ ಮಮಾನಘ | 

ಸ್ನಾನದಾನೇನ ಯತ್ಪು ರಂ ತಥಾ ಶಿಂಜೋದಕೇನ ಚ... 1೨॥ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಾಚ: — 

ಪುರಾ ಕಲ್ಪೇ ನೃಪಕ್ರೇಷ್ಮ ಯಸಿದೇನಸಮಾಗನೊೋ | 

ಪ್ರಶ್ನಃಪೃ ಹೊ e ಮಯಾ ತಾತ ಯಥಾ ತ್ವಮನುಪೃಜ್ಛೆ ET 

ಏಕತ್ರ ನಾಗರಾ ಸಪ್ತ ಸಪ್ರಯಾಗಾಃ ಸಪುಷ್ಯ ರಾಃ | 

ನಾಸ್ಯ ಸಾಮ್ಯಂ ಲಭಂತೇ ತ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ Yu 

ಶೋ 

ಕನ್ನ ಡದ ಅನುವಾದ 

ಅಸಾ ಹಕತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ನರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೀಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಬಳಿಕ ಪಿತೃತೀರ್ಥವೆನಿಸಿದ 

'ಉತ್ತ ಮೋತ್ತ ಮವಾದ ಅಸಾ, ಒಹಕತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಹಿಂಡದಾನವ ನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ಪಿತೃ ಗಳೂ ತನ್ನು ಪ್ರೇತಭಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತ 

ರಾಗುವರು. | oo 

೨. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಅನಘನೆ! ಈ ಅಸ್ಮಾಹಕತೀರ್ಥರ 
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ನದಾನಗಳಿಂ ದಲೂ ಹಿಂಡೋದಕಗಳಿಂದಲೂ 

ಲಭಿಸುವ ಫ್ರಣ್ಯನನ್ನೂ ನನಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. 

೩ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :--ನ್ಸ್ಟನ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ! ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪ 

ದಲ್ಲೊಷ್ಮೊೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ದೇವತೆಗಳೂ ಸಭೆಯ ವಿ ಸೇರಿರಲು ನೀನು ಈಗ 

ಕೇಳಿರುವ ಕೆ ಯನ್ನೇ ನಾನೂ ಕೇಳಿದೆನು. 

ಲ್ಲ ಪ್ರ ಯಾಗಶ್ರಷ್ಟರಗಳೊಡನೆ ಸಸ್ತಸಮುದ್ರಗಳೂ ಒಡಗೂಡಿದರೂ 

ಪ್ರ ತೀರ್ಥದ ಸಮಾನಪ್ಪ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಲಾರಪ್ರ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 



ಷಟ್ಚತ್ತಾರಿಂಶಡಧಿಕಶತತಮೊಂಧ್ಯಾಯಃ ಲ೬ಜೆ 
ಯೆ 

ಸೋಮನಾಥಂತು ವಿಖ್ಯಾತಂ ಯತ್ಸೋಮೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ । 

ತತ್ರ ಸೋಮಗ್ರಹೇ ಪ್ರ ಪುಣ್ಯ ಕೆ ತತ್ಪುಣ್ಕಂ ಲಭತೇ ನರಃ ೫॥ 

ಮಾಸಾಂತೇ ನತಕೋ ನ್ಯೂ ಣಾಂ ೨ ನೀಕ್ಸಂತೇ ಸಂತತಿಂ ಸ್ವಕಾಂ | 

ಕಶ್ಚಿದಸ ತ್ಕುಲೇಃಸ್ಮಾಕಂ ಪಿಂಡಮತ್ತ , ಪ್ರದಾಸ್ಯತಿ HEN 

ಪ್ರ ಪಿತಾಮಹಾಸ್ತ ಥಾದಿತ್ಕಾಃ ಶ್ರು ತಿರೇಷಾ ಸನಾ ತನೀ | 

ನವಂ ಬ್ರುವಂತಿ "ದೇವಾಶ್ಚ "ಜುಷಯಃ ಸ ತಪೋಧನಾಃ Han 

ಸಕೃತ್ಛಿ ಕ್ರಿಂಡೋದಕೇಕ್ಸೆ ವ ಶೃ ಣು ಪಾರ್ಥಿವ ಯತ್ಛ ಲಂ HOH 

ದ್ವಾಪಶಾಬ್ದಾನಿ ರಾ ಜೇಂದ್ರ ಯೋಗಂ ಭುಕ್ತಾ ಸುಶೋಭನಂ | 

ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಮಹಾರಾಜ ಅಸ್ಮಾಹಕೇ ಸಿತಾನುಹಾಃ ॥೯॥ 

ಸರ್ವದಾ ಹೃ್ಯವಲೋಕಂತ ಆಗಚ್ಛ ತಂ ಸ್ವ ಗೋತ್ರಜಂ | 

ಭವಿಷ್ಯ ತ್ರಿ $ಮಸ್ಕಾ ಕಮಮಾವಾಸ್ಕಾ $ಪ್ಯ ಮಾಹಳೇ ॥೦೦॥ 

ಸ್ಥಾನಂ ದಾನಂ ಚೆ ಯೇ ಕುರ್ಯುಃ ನಿತ್ಕೂಣಾಂ ತಿಲತರ್ಪಣಂ । 
ತೇ ಸರ್ವಪಾಪನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಸರ್ವಾನ್ಯಾಮಾಂಲ್ಗಭಂತಿ ವೈ iH ೧೧॥ 

೫. ಚಂದ್ರನು ಪ್ರತಿ ಸಿದೆ | ಸೋಮನಾತಕ್ಷ ತ್ರ ವಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ 

ದ ಪುಣ್ಣವೇ ಈ ತೀರ್ಥದ ಸೇವೆ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯ ರ ಪಿತೃ ಗಳು, ನಮ್ಮ 

ಇಲಿ ನಿಂಡಗಳನ್ಲಿ ಯುವನ್ನೇ” ಎಂದು 
ಗಿ 

ಡುತಿ.ರುವರು. 

೧೦. ಮತ್ತು ಆ ಅಮಾನಾಸ್ಯೆ ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಮ ಗೋತ್ರ 

ಯಾವನಾದರೂ ಅಸಾ ಹಕತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನು ವ 

ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 
49 ADA 

ನ ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವನೂ ಎಂದು 

ನಿತ್ಯವೂ ಅವನ ಬರವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಸಿಸುತ್ತಿರುವರು. 

೧೧. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ದಾನಗಳನ್ನೂ, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತಿಲತರ್ಪಣ 



೮೬೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಜಲನುಥ್ಯೇಂತ್ರ ಭೂಸಾಲ ಅಗ್ನಿತೀರ್ಥಂ ಚ ತಿಷ್ಕತಿ | | 

ದರ್ಶನಾತ್ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಪರಾಶಿರ್ನಿಲೀಯತೇ 1 ೧೨ ॥ 
ಸ್ನಾನಮಾತ್ರೇಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಕಾಂ ವ್ಯಸೋಹತಿ | 

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರೋ ನಿತ್ಯಂ ನಿಯತಃ ಸ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ 1 ೧೩ ॥ 

ಏಕಕಾಲಂ ತು ಭುಂಜಾನೋ ಮಾಸಂ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ । 

ಸುವರ್ಣಾಲಂಕೃತಾನಾಂ ತು ಕನ್ಯಾನಾಂ ಶತದಾನಜಂ | 

ಫಲಮಾಪ್ಟೋತಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಪಿತೃಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ 1 ೧೪ ॥ 

ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಾಸಮುದ್ರಾಯಾಂ ಮಹಾಭೋಗಹತಿರ್ಭವೇತ್ । | 

ಧನಧಾನ್ಯಸನಾಯುಕ್ತೋ ದಾತಾ ಭನತಿ ಧಾರ್ಮಿಕಃ | ೧೫ ೫ 
ಉಪವಾಸೀ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮವಾಪ್ಪುಯಾತ್ । 

ಅಸ್ಮಾಹಕಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಯಸ್ತು ಪ್ರಾಣಾನ್ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ H ೧೬ I 
ಕೋಟಿನರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ರುದ್ರ ಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ । | 

ತತಃ ಸ್ವರ್ಗಾತ್ಸರಿಭ್ರಷ್ಟಃ ಕ್ಸೀಣಕರ್ಮಾ ಡಿನಶ್ಚ್ಯುತಃ _॥೧೭॥ 

ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಪಾಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ವಾ 
ಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುವರು. oo 

೧೨. ಭೂಪಾಲಕನೆ! ಆಜಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿತೀರ್ಥವು ನೆಲಸಿರು 

ವುದು; ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಪಾಸರಾತಿಯೂ ನಾಶವಾಗುವುದು. 

೧೩. ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಯಮಸ್ವನೂ, ಜಿತೇಂದ್ರಿ 
ಯನೂ ಆಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವವನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಸಾತಕವೂ ಕಳೆದು 

ಹೋಗುವುದು. | | 

| ೧೪. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏಕಭುಕ್ತವ್ರತವನ್ನಾ ಚರಿಸಿ 

ದವನು ಸರ್ವಾಭರಣಾಲಂಕೃತೆಯರಾದ ಒಂದು ನೂರು ಕನ್ರೈಯರನ್ನು ದಾನ 

ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣಫಲನನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಚಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಜಿತನಾಗುವನು. 

೧೫. ಸಮುದ್ರಮುದ್ರಿತವಾದ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾ ನಿಭವವಂತ 

ನಾಗಿ, ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ದಾನಶೀಲನೂ ಧಾರ್ನಿಕನೂ ಆಗಿರುವನು. , 
೧೬-೧೭. ಶುಚಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಸವಾಸವನ್ನುಮಾಡುವನನು ಬ್ರಹ್ಮ 

ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಯಾನನು ಅಸ್ಮಾಹಕತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿ ತನ್ನ 

ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವನೊ, ಅವನು ಒಂದುಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ 

ರುದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಗೊಳ್ಳುವನು. ಬಳಿಕ ಕರ್ಮ ಫಲವು ಕೊನೆಗಾಣಲು 
ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವನು. 



ಷರ್ಟಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೮೬೭ 

ಸುವರ್ಜಮಃ ಮುಕ್ತಾ ತಢ್ಶೇ ಕುಲೇ ಜಾಯೇತ ರೂಪವಾನ್ । 

ಕೃ ತ್ವಾಂ ಭಿಷೇಕವಿಧಿನಾ ಹಯನೇಧಫಲಂ ಲಭೇತ್ i ೧೮ ॥ 

ಧನಾಢ್ಕೋ ರೂಪವಾನ್ ದಕ್ಸೋ ದಾತಾ ಭವತಿ ಧಾರ್ಮಿಕಃ । 

ಚತುರ್ವೆ ಓದೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸತ್ಯ ವಾದಿಷು ಯತ್ವಲಂ 1೦೧೯ 

ತತ್ಪ ಲಂ ಲಭತೇ ನೂನಂ. ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇಂಭಿಷೇಚನಾತ್ | 

ತೀರ್ಹಾನಾಂ ಪರಮಂ ತೀರ್ಥಂ ನಿರ್ಮಿತಂ ಶಂಭುನಾ ಪುರಾ ॥ ೨೦॥ 

ಹೃದಯೇಶಃ ಸ್ವಯಂ ನಿಷ್ಟುರ್ಜಪೇದ್ದೇನಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ । 

ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸಶ್ಚೈನ ಮರುತೋ ಮಾರುತಾಸ್ತಥಾ ॥ ೨೧॥ 

ವಿಶ್ವೇದೇವಾಶ್ಚ ಪಿತರಃ ಸಚಂದ್ರಾಃ ಸದಿವಾಕರಾಃ । 

ಮರೀಚಿರತ್ರ್ಯಂಗಿರಸೌ ಪುಲಸ್ಯಃ ಪುಲಹಃ ಕ್ರತುಃ ॥ ೨೨ ॥ 

ಪ್ರಚೇತಾಶ್ಚ ವಸಿಷ್ಮಶ್ಚ ಭೃಗುರ್ನಾರದ ಏವ ಚ | 

ಜೃವನೋ 'ಗಾಲವಕ್ಚೆ ವ ವಾಮಡೇಷೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ॥ ೨೩ ॥ 

ವಾಲಖಿಲ್ಯಾ ಶ್ತ ಗಾಂಧಾರಾಸ್ತ್ರ ಎಣಿಬಿಂದುಶ್ಚ ಜಾಜಲಿಃ । 

ಉದ್ದಾ ಅಕೆ ಶ್ರ ರ್ಸ್ಯೃಶೃಂಗೋ ಸಿಷ್ಠಕ್ಕ ಸನಂದನಃ _॥ ೨೪॥ 

೧೮. ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರನಾಗಿ ಚಿನ್ನ. ನವರತ್ನಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು 

ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವನು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಧು 

ವಾದ ರುದ್ರಾಭಿಸೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾನವನು "ಅಶ್ವ ಮೇಧಯಜ್ಞ ವನ್ನು 

ಹೊಂದುವನು. | | | | 

೧೯-೨೦. ಮತ್ತು ಧನವಂತನೂ, ಸುಂದರನೂ, ಕಾರ್ಯದಕ್ಷನೂ, 

ದಾನಶೌಂಡನೂ, ಧಾರ್ಮಿಕನೂ ಆಗುವನು. ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಣ್ಣಪುಂಟೊ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಕವನ್ನು ನುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಯಾನ 
i 

ಪುಣ್ಯವುಂಟೂ, ಅದನ್ನೇ ಈ ತೀಗ 
“ಭಿ 

ಲ್ಕ 

ಸೆ ಬೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಧ್ಯ 
ಹಿಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನೇ ಈ ತೀರ್ಥವನು 

ನರುವರು. 

೨೧೨೨೭, ಸಕಲರ ಹೃದಯದ ಶೆ 

ನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿ, ರುವನು. ಗಂಧರ್ವರು, ಅಸ್ಪರೆಯರು, ಮರುತ್ತುಗಳು, 

ಮಾರುತರು, ವಿಶ್ಚೇದೇವತೆಗಳು; ನಿತೃಗಳು, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಮರೀಚಿ, 

ಅತ್ರಿ, ಅಂಗಿರಸ, ಪುಲಸ್ಕೃ, ಪುಲಹ, ಕ್ರತು, ಪ್ರಚೇತ, ವಸಿಷ್ಠ, , ಭೃೈಗುಮುನಿ. 

ನಾರದ, ಚ್ಯವನ, ಗಾಲವ, ಮಹಾಮುನಿಯಾದ ವಾಸುದೇವ, ನಾಲಖಲ್ಯ ರು, 

ಗಾಂಧಾರರು, ತೃ ಣಬಿಂದು, ಜಾಜಲಿ, ಉದ್ದಾ ಲಕ, ಖುಷ್ಯಶೈ ೦ಗ, ವಸಿಷ್ಮ, 
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ಶುಕ್ರಶ್ಚೈನ ಭರದ್ವಾಜೋ ನಾತ್ಸ್ಯೋ ನಾತ್ನಾ ಶಾಯನಸ್ತಥಾ । 

ಅಗಸ್ತಿರ್ಮಿತ್ರಾನರುಣೌ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮುನೀಶ್ವ ರೂ NBN 
ಗೌತಮಶ್ಚ ಪುಲಸ್ಕೃಶ್ಚ ಸೌಲಸ್ಯ್ಯಃ ಪುಲಹಃ ಕ್ರತುಃ | 

ಸನಾತನಸ್ತು ಕಿಲೋ ವಾಸ್ಮಿತ ಸಂಚಶಿಖಸ್ಸಥಾ ॥ ೨೬ ॥ 
ಅನ್ಯೇಪಿ ಬಹನಸ್ತತ್ರ ಮುನಯಃ ಶಂಸಿತವ್ರತಾಃ । | 

ಕ್ರೀಡಂತಿ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವ ಖಯುಷಯಃ ಸ ತಪೋಧನಾಃ 1 ೨೭ ॥ 

ಮನುಷ್ಯಾಶ್ರೈನ ಯೋಗೀಂದ್ರಾಃ ಪಿತರಃ ಸ ಪಿತಾಮಹಾಃ । 

ಅಸ್ಮಾಹಕೇಂತ್ರ ತಿಷ್ಕಂತಿ ಸರ್ವ ಏನ ನ ಸಂಶಯಃ 1 ೨೮ ॥ 

ಪಿತರಃ ನಿತಾಮಹಾಶ್ಚೈ ನ ತಥೈವ ಪ್ರಸಿತಾಮುಹಾಃ 1141111 

ಯೇಷಾಂ ದತ್ತ ನುಷಸ್ಥಾ ಯಿ ಸುಕ್ಸ ತಂ ವಾಃಪಿ ಮುಷ್ಪತಂ 1 ॥೨೯॥ 

ಅಕ್ಬ್ಟಯಂ ತತ್ರ ತತ್ಸ ರ್ನಂ ಯತ್ತ ತಂ ಯೋಧನೀಪುರೇ | 4 

ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ತ ಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಬಂಧುಸುಹ ಜ್ಞ ನಾನ aon 

ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾನ್ಬುತ್ರಾಂಸ್ತಥಾ ದೇಹಂ ತ್ತಮ 
ಗಚ್ಛತೇ ವಾಯುಭೂತಸ್ತು ಶುಭಾಃ ಶುಭಸಮನ್ಮಿತಃ ‘140 

ಸನಂದನ, ಶುಕ್ಲ, ಭರದ್ವಾಜ, ವಾತ್ಸ್ಯ. ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನ, ಆಗಸ್ಕು,: ಮಿತ್ರಾ 

ವರುಣರು, ಮುನೀಶ್ವರನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಗೌತಮ, ಪುಲಸ್ಫ,  ಪೌಲಸ್ಸ, 

ಪುಲಹ, ಕ್ರತು, ಸನಾತನ, ಕಪಿಲ, ವ್ಹಿ, ಸಂಚಶಿಖ ಮುಂತಾದ ಮಹಾ 

ಪ್ರತಧಾರಿಗಳಾದ ಅನೇಕ ಮುನಿಗಳೂ, ಸಕಲದೇವತೆಗಳ್ಳೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ, 

ಇತರ ತಪೋಧನರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವರು. | | 

೨೮. ಮನು ಷ್ಯರೂ, ̀ ಜೋಗಿವರ್ಯರ್ಕೂ, ದಿತೃಗಳೂ, ನಿತಾಮಹರೂ, 

ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅಸ್ಮಾಹಕಕ್ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವರೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ 

ಎಲ್ಲ. | | 
೨೯. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿತೃಗಳೂ, ಪಿತಾಮಹರೂ, ಪ್ರನಿತಾಮಹರೂ ಅಲ್ಲಿರು 

ವರು. ಅವರಿಗಿತ್ತ ದಾನಗಳೂ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಸರ್ಮದುಷ್ಟರ್ಮಗಳೂ 

ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿನುವುವು. | 

೩೦-೩೧. ಈ ಯೋಧಿಸನೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ತವೂ ಅಕ್ಬಯ ಫಲ 

ದಾಯಕವಾಗುವುದು. ಮಹಾರಾಜನೆ! ತಾಯಿ, ತಂದೈೆ ಬಂಧುಗಳು, 

ಸ್ನೇಹಿತರು, ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಪ್ರಿಯರಾದ ಪುತ್ರರು, ಸ್ವದೇಹ- ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಜೀವನು ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯಪಾಸಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 
ವಾಯುರೂಪದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವನು. 
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ಅದೃಶ್ಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಮಹತ್ತರಃ | 
ಶುಭಾಃ ಶುಭಗತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕರ್ಮಣಾ 2 ನ ಸಾಥಿ: ॥ ೩೨ ॥ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ ಉವಾ ಚ 

ಶುಭಾಂಶುಭಂ ನ ಬಂಧೂನಾಂ ಜಾಯತೇ ಕೇನ ಹೇತುನಾ 

ಏಕಃ ಪ್ರಸೂಯಶೇ ಜಂತುರೇಕ ಏವ ಪ್ರ ರೀಯತೇ ॥ ೩೩॥ 

ಏಕೋ “ ಭುಂಕ್ತೇ ಸುಕೃತಮೇಕ ವಿನ ಹಿ ದುಷ್ಟ ತಂ 1 ೩೪॥ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ವಾಚ ಇ 

ಏಷ ತ ಯೋಕ್ಲೊ ¢ ನೃ ಪತೇ ಮಹಾಪ್ರಶ್ವತ ಸ್ಮ ತೀ ಮಲಯಾ ॥ ೩೫॥ 
ಕ 

ಪಿತಾನುಹನುಖೋದ್ಧಿ €ತೆಂ ಶ್ರು ತಂ ತೇ ಕಹಯಾಮ ಹ್ಯಹಂ 

ಯನ್ನೇ ನಿತಾಮಹಾತ್ಪೂ ರ್ವಂ ಜ್ಞಾ ತಮೃ ಸಿಸಂಸವಿ ॥ ೩೬॥ 

ನ ಮಾತಾ ನ ಪಿತಾ ಬಂಧುಃ ಕಸ್ಯ ಜಿನ್ನ ಸುಪೃತ್ಸ ಜಿತ್ | 

ಕಸ್ಯ ನ ಜ್ಞಾ ಯತೇ ರೂಪಂ ವಾಯುಭೂತಸ್ಥ ದೇಹಿನಃ ॥೩೭॥ 

ಯಜ್ಶೆ (ವಂ ನ ಭವೇತ್ತಾತ ಲೋಕಸ್ಯ ತು ನರೇಶ್ವ ರಃ 

ಅನುರ್ಯಾಡಂ ಚನೇನ್ನೂನಂ ನಿನಶೃತಿ ಚರಾಚರಂ ॥ ೩೮ ॥ 

೩೨. ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ 

ಆದೃಶ್ಯನಾಗಿರುವನು. ಪಾರ್ಥಿವನೆ! ಜೀವನು ತ್ಲೆ ಕರ್ಮಕ್ಕಸುಸ ರವಾ ಗಿಯೇ 

ಶುಭಾಶ:ಭಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವನು. 

೩೩-೩೪. ಯುಧಿಸ್ಟಿನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಈ ಶುಭಾಶುಭಗಳು ಬಂಧು 

ಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಪ್ರಾಣಿಯೊಬ್ಬನೇ ಹುಟ್ಟುವನು. 

ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಯುವನು. ಏಕಾಕಿಯಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಪಾನಗಳ ಫಲಗಳನ್ನ 
ನುಭವಿಸುವನು. 

೩೫-೩೬. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ನರಪತಿಯೆ! ನೀನು 

ಈ ಮಹಾಪ್ರತ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಹಿಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ 
ದೇವನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಕೇಳಿ ನಾನು 
ತಿಳಿದುಕೊಂಡ' ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳು. 

೩೭, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ತಾಯಿಯೂ, ತಂದೆಯೂ, ಬಂಧುವೂ, 

ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಯುರೂಪನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನ ರೂಪವನ್ನು 

ಯಾವನೂ ತಿಳಿಯ ಲಾರನು. 

` ೩೮. ನರೇಶ್ವರನೆ ! ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಇಂತಹ ತತ್ತ್ವವೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಚರಾಚರಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವನ್ನು. ಹೊಂದು 
ತ್ತಿದ್ದು ವು. 
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ಏನಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪುರಾ ರಾಜನ್ ಸಮಸ್ತೈರ್ಲೋಕಕರ್ತ್ಯಭಿಃ । | 
ಮರ್ಯಾದಾ” ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಲೋಕೇ ಯಾ ಧರ್ಮೋ ನ ನಶ್ಯತಿ ॥೩೯॥ 

ಧರ್ಮೆೇ ನಷ್ಟೇ ನುನುಷಾ ಸ್ಯಾಣಾನುಧರ್ಮೊೋಭಿಭನೇತ್ತು ನಃ | 

ತತಃ ಸ ಸಧರ್ಮಚಲನಾನ್ನ ರಕೇ ಗಮನಂ ಧ್ರುವಂ 1 ೪೦॥ 
ಲೋಕೋ ನಿರಂಕುಶಃ ಸರ್ವೂ ಮರ್ಯಾವಾಲಂಘನೇ ರತಃ । 

ಮರ್ಯಾದಾ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ತೇನ ಶಾಸ್ತ್ರ ೦ ನೀಕ್ಷ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ॥ ೪೧॥ 

ಸ್ನಾನಂ ದಾನಂ ಜಸೋ ಹೋಮ ಸಾಧ್ಯಾ "ಯೋ ದೇವತಾರ್ಚನಂ । 
ಏಂಡೋಡಕಪ್ಪ ದಾನಂ ಚ ತಣ್ಸೈವಾತಿಧಿಪೂಜನಂ 1 ೪೨ ॥ 

ನಿತರಃ ನಿತಾಮಹಾಕ್ಷೆ ನ ತಥೈವ ಪ್ರಪಿತಾನುಹಾಃ । ಎ 

ತ್ರಯೋ ದೇವಾಃ ಸ ತಾಸ್ತಾತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ  ॥೪೩॥ 
ಸೂಜಿತ್ರಃ ಪೂಜಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ತಥಾ ಮಾತಾಮಹಾಸ್ತ್ರಯಃ 1 ೪೪॥ 

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥನೋದಿತಾನ್ । : 
ಧರ್ಮಂ ಸಮಾಚರನ್ನಿ ತ್ಯಂ 'ಹಾಷಾ ಸಾಂಶೇನ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ NOB 

| ೩೯-೪೦. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಮಲೋಕಪಾಲಕರೂ ಸೇರಿ 

ಧರ್ಮನೆಂದಿಗೂ ನಾಶನನ್ನು ಹೊಂದದಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು 
ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಧರ್ಮವು ನಷ್ಟ ಮಾಗಲು ಮನುಷ್ಯ ರಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವು ತಲೆಯೆತ್ತು 

ವುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು 

ವುದು ನಿಶ್ಚ ಯವು. 

೪೧. ಲೋಕನೆಲ್ಲವೂ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದ 

ರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತನಾಗಿರ: ವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನವ 

ರೋತಿಸಿ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿರುವರು. 

೪೨, ಸಾ ನ್ಯ ದಾನ, ಜಸ, ಹೋಮ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ದೇವತಾರ್ಚನೆ, 

ನಿತೃಗಳಿಗೆ _ ಹಿಂಡತಪ ೯ಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಅತಿಥಿಸೂಜಿ "ಇವೇ 

ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. | 
೪೩. ಪಿತೃ. ನಿತಾಮಹ, ನ್ರಪಿತಾಮಹಕೇ ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ 

ಕೊಂ ತ್ರಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳೊದು ಸ ಸ್ಕೈ ತಿಗಳು ಹೇಳುತಿ ತ್ತಿರು ಪುವು. 

ಳಳ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂವರು. ಮಾತ ಮಹರೂ ದೇವತಾತ್ರಯಗಳೇ. 

ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಿಧಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು, 

ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಿ. ಕಲು ಮನಷ್ಯಂಗೆ ಪಾಪದ 

ಲೇಶವೂ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತ್ಯುದಿತಂ ಧರ್ಮಂ ಮುನಸಾಪಿ ನ ಲಂಘಯೇತ್ । 

ಇಹ ಶೀತ: ಪರೇ ಚೈನ ಯದೀಚ್ಛೆ ಚೈ ಪಯ ಆತ್ಮನಃ ॥ ೪೬॥ 

ಪಿತಾಪುತ್ರೌ ಸದಾಸ್ಯೆ ತ್ ಬಿಂಬಾದ್ದಿ 'ಿಬಮಿವೋಷ್ಟೃ ಈ 

ವಿಭಕ್ಕ್ ಧಾವಿಭಕ್ಕ್ ವಾಶ್ರು ಶಿಸ್ತ ಎತ್ಯರ್ಥತಸ್ತ ಥಾ 1 ೪೭॥ 

ಉದ್ದರೇದಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನ ನಮಾತಾ  ನಮೆವಸಾಡಯೇಶ್ | 
ಪಿಂಡೋದಕಪ್ರದಾನಾಭ್ಯಾನಮೃ 3 ಸಾರ್ಥ ನ ಸಂಶಯಃ 1 ೪೮ ॥ 

ಏನಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ್ರಯತೆ ನ ನಿಂಡೋದಕಪ್ರದೋ ಭವೇತ್ | 

ಆಯುದರ್ಟೊಂ ಯಶಸ್ಸೆ ಜಃ ಸಂತತಿಶ್ಚೈ ವ ವರ್ಧತೇ 1 ೪೯॥ 

ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಸಾಗರಾಂತಾಯಾಂ ಸಿತೃತ್ರೆ (ತ್ರಾಣ ಯಾನಿ ಚ । 
ತಾನಿ ತೇ ಸಂಪ್ರನಕ್ಸ್ಯಾಮಿ ಯೇಷು ದತ್ತಂ ಮಹಾಫಲಂ 1೫೦॥ 

ಗಯಾಯಾಂ ಪುಷ್ಕರೇ ಜ್ಯೇಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಗೇ ನೈಮಿಷೇ ತಥಾ | 

ಸನ್ನಿಹತ್ಯಾಂ ಕುರುಳ್ಸೇತ್ರೇ ಪ್ರಭಾಸೇ ಕುರುನಂದನ 1೫೧॥ 

ಇ ೪೬ ಈ ರೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಶೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು 
ಬಯಸುವವನು ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಾಗದು. | 

೪೭. ವಿಭಕ್ತರಾಗಲಿ, ಅವಿಭಕ್ತಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರಲಿ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಂಬದಿಂದ ಬಿಂಬಾಂತರವನ್ನು ತೆಗೆದಂತಿರುವ ನಕಸತ್ತ್ವರೇ! 

ಶ್ರುತಿಸ್ಮ ಎತಿಗಳ: ತಾತ್ರರ್ಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿರುವುದು. 

ಇಲೆ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಉದಾ ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಿಂಡ 

ತರ್ಪಣಗಳ ಪ್ರದಾನವಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ  ಆತ್ಮಹಾಫಿಯಾಗುವುದು. ರಾಜನೆ! ಇದರಲ್ಲಿ 

ಸಂದೇಹನಿಲ್ಲ. 

೪೯, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡೋದಕಗಳನ್ನು 

ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆಯುಷ್ಯ ವೂ, ಧರ್ಮವೂ, ಕೀರ್ತಿಯೂ, ತೇಜಸ್ಸೂ, 

ಸಂತತಿಯೂ ವೃದ್ಧಿ ) ಯನ್ಸೈೈದುವುವು. 

``: ೫೦. ಇನ್ನು” ಸಾಗರವೇಷ್ಟಿ ತವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಬೇತ್ರ ಗಳಿರು 

ವುವೊ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಡಪ್ರದಾನವು ಮಹಾಫಲ 

ದಾಯಕವು. 

೫೧. ಕೌರವಶ್ರೇಷ್ಮನೆ! ಗಯೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುಷ್ಕರ, ಪ್ರಯಾಗ; 

ನೈಮಿಷ, ಕುರುಕ್ಬೇತ್ರ, ಪ್ರಭಾಸ- ಇವುಗಳೇ ಪಿತ ತ್ರ ಗಳೆನಿಸುವುಪು. 3.1 



೮೭೬೨ ¢ ಸ್ವಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸಿಂಡೋದಕಪ್ರವಾನೇನ ಯತ್ಸಲಂ ಕಥಿತಂ ಬುಧೈಃ 1 

ಅಸ್ಮಾಹಕೇ ತಪಾಪ್ನೋತಿ ನರ್ಮದಾಯಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ 1 ೫೨ 0 

ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮುರಾರಿಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಉನುಯಾ ಸಹ । 

ಇಂದ್ರಾ ದ್ಯಾ “ದೇವತಾಃ ಸರ್ವೇ ನಿತಕೋ ಮುನಯಸ್ತಥಾ i ೫೩ ॥ 

ಸಾಗರಾಃ ಸರಿತಕ್ರ್ರವ ಸರ್ವತಾಶ್ಚ ಬಲಾಹಕಾಃ । 

ತಿಷ್ಕಂತಿ ಪಿತರಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಧಿಕಂ ತತಃ 1! ೫೪ ॥ 

ಸ್ಥಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮಶಿಲಾ ತತ್ರ ಗಜಕುಂಭನಿಭಾ ನೃಪ । 

ಕಲೌನ ದೃ ಶ್ಯಾ ಭವತಿ ಪ ಪ್ರಧಾನಂ ಯದ್ದಯಾಶಿರಕ 1 ೫೫ ॥ 

ವೈಶಾಖೇ ಮಾಸಿ ಸಂಸಾ ಸ್ಟೆ es ಮಾವಾಸ್ಕಾ ೦ ನೃಪೋತ್ತಮ | 

ವ್ಯಾ ಪ್ಯ ಸಾ ತಿಸ್ಕತೇ ತೀರ್ಥ ಗಜಕುಂಭನಿಚಾ ಶಿಲಾ _॥ ೫೬॥ 

ತಚ್ಚ ಗವ್ಯೂತಿಮಾತ್ರಂ ಹಿ ತೀರ್ಥಂ ತತಃ ಪ್ರಚಕ್ಸತೇ। : 

ತಸ್ಮಿನ್ಸಿನೇ ತತ್ರ ಗತ್ವಾ ಯಸ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧಪ್ರದೋ ಭನೇತ್ : 1 ೫೭ ೫ 

೫೨. ಇನವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಿಂಡೋದಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ 

ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವರೊ, ಅದನ್ನೇ ನರ್ಮದಾತಿೀರ 

ದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಮಾಹಕತೀರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು... 

೫೩. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೂ, ಮಹಾನಿಷ್ಣುವ್ಯೂ ಪಾರ್ವತೀಸಮೇತನಾದ 

ಪರಮೇಶ್ವರನೂ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಜೇವತೆಗಳೂ, ನಿತೃಗಳೂ, ನುಪಾಮುನಿ 

ಗಳೂ ಇರುವರು. | 

೫೪. ಸಮುದ್ರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಮೇಘಗಳು, ಸಕಲ 

ನಿತೃಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರು ವುದರಿಂದ ಅದು ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ 

ವೆಸಸಿರುವುದು. - 

| ೫೫. ಮಹಾರಾಜಕನೆ! ಅಲ್ಲಿ "ನೆಯ ಕುಂಭಸ್ಥ ಫದ ಅಕಾರವುಳ್ಳ ಬಹ್ಮ 

ಶಿಲೆಯೊಂದಿರುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾನ ಗಯಾಶಿರನೆಂಬುದು ಕಲಿಯುಗ 

ದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 4441 

೫೬. ನೃ ಪೋತ್ತ ಮನೆ! ವೈಶಾಖಮಾಸ ಸದ. ಕಡೆಯ ಅನಾವಾಸ್ಯೆಯು 

ಬರಲು ಆ ಗಜಕುಂಭಾಕಾರವಾದ 1 ಶಿಲೆಯು ೨ ತೀರ್ಥವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ್ ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರು 

ಪುನು.. i 
೫೭. ಅದರಿಂದ ಆ 5 ತೀರ್ಥವು ಒಂದು ಗವ್ಯೂ ತಿಯ (ಎರಡು ಕ್ರೋಶಗಳು 

ಸ್ತಾರವುಳ್ಳದ್ದಂದು. ಹೇಳುವರು. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ. : ಅಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮವನ್ನು 



ಸರ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋರಥ್ಯಾಯಃ ೮೭೩ 
ಸ್ 

ನಿತ್ಯೂಣಾಮೆಕ್ಸಯಾ ತೃಪ್ತಿರ್ಜಾಯತೇ ಶತವಾರ್ಷಿಕೀ | 

ಅನ್ಯಸ್ಯಾಮ ಪ್ಯಮಾವಾಸ್ಕಾಂ ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ 8 ೫೮॥ 

ಕರೋತಿ ಮನುಜಃ ಶ್ರಾ ದ್ದ ೦ ವಿಧಿವನ್ಮಂತ್ರಸಂಯುತಂ | 

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಫಲಂ ಯತಾ ಸ್ಸ್ಯಾತ್ತಚ್ಛ ಷ್ಟ ನರಾ ನಿಪ 

ಅಗ್ನಿ ಷ್ಟೊ (ಮಾಶ್ಚ ಮೇಧಾಭ್ಯಾಂ ವಾಜಪೇಯಸ್ಯ ಯತ್ಪ ಲಂ | 

ತತ್ವ: ಲಂ ಸಮವಾಸ್ಟೊ ತಿ ಯಥಾ ಮೇ ಶಂಕರೋಂಬ್ರ ನೀತ್ Ho 

ರೌರವಾದಿಷು ಸರ್ವೇಷು ನರಕೇಷು ವ [ವಸ್ತಿ ತಾಃ | 

1೫೯॥ 

ಹಿತಾ ಪಿತಾಮಹಾದ್ಯಾಶ್ಹ ಸಿತೃಕೇ ಮಾತೃತೇ ತಥಾ ॥ ೬೧ ॥ 

ನಿಂಡೋದಕೇನ ಚೈಕೇನ ತರ್ಪಣೇನ ವಿಶೇಷತಃ | 

ಕ್ರೀಡಂತಿ ಪಿತೃ ಲೋಕಸ್ಥಾ ಯಾನದಾಭೂತಸಂಪ್ಣವಂ ॥ ೬೨ ॥ 

ಯೇ ಕರ್ಮಸ್ಥಾ ನಿಕರ್ಮಸ್ಥಾ ಯೇ ಜಾತಾಃ ಪೆ ೇತಕಲ್ಮ ಷಾಃ। 

ಸಿಂಡೇನೈಕೇನ ಮುಚ ೈಂತೇ ತೇಹಿ ತತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೬೩ ॥: 
ಅಸ್ಮಾಹಕೇ ಶಿಲಾ ದಿವ್ಯಾ ತಿಸ್ಮ ತೇ ಗಜಸನ್ನಿಭಾ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಣಾ ನಿರ್ಮಿತಾ ಪೂರ್ವಂ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಬ್ಟಯಂಕರೀ ॥ ೬೪ ॥: 

೫೮. ಅದರಿಂದ ಪಿತೃ ಗಳಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಅಕ್ಬ ಯತ್ಯಫಿ ಪ್ರಿ 

ಯಾಗುವುದು. ಇತರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನವನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ 

ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. | 

೫೯-೬೦. ಬಳಿಕ ವಿಧಿಯಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು 

ಮಾಡಿದ ಮನುಜನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳು. 

ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ 

ಫಲವೇ ಇವನಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೆಂದು ಶಂಕರನೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವನು. 

೬೧-೬೨, ರೌರವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಪಿತ್ಯ, 
ಓನಿತಾಮಹಾದಿಗಳೂ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಂಶಗಳ ಇತರರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ. 

ನಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರ್ಪಣಗಳ 
ನ್ಸೀಯುವುದರಿಂದಲೂ ಪಿತೃರೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಳಯವಾಗುವ- 

ವರೆಗೂ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಆ: oo 

೬೩-೬೪. ಕರ್ಮನಿರತರೂ,. ವಿಷರೀತಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರೂ. 

ಪ್ರೆ ಪ್ರೇತಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ನೀಚಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವವರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪಿಂಡ, 

ಪ್ರದಾನನನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತರಾಗುವರೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

ಅಸ್ಮಾಹಕತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಜಾಕಾರದ ದಿವ್ಯ ಶಿರೆಯೊಂದು ನೆಲಸಿರುವುದು.' ಸಕಲ 

ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಕಳೆಯುವ ಈ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಹಿಂಜಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವನು.. - 



೮೩೭೪ ಶ್ರೀ ಸ್ಪಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಉಪರ್ಯಸ್ಯಾ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಪಿತ್ಯೂಸುದ್ದಿಶ್ಯ ಭಾರತ । 

ದಕ್ಸಿಣಾಗ್ರೇಷು ದರ್ಭೇಷು ದವ್ಯಾತ್ಸಿಂಡಾನ್ಸಿಚಕ್ಸ್ ೫ | ॥ ೬೫ ॥ 

ಭೂಮೌ ಚಾಂನ್ನೇನ ಸಿದ್ದೇನ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಥಾವಿಧಿ । 
ಅ ಗಾಳ | beg 1 ಶ್ರಾದ್ಗಿಭ್ಯೋ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಾನಿ ಛತ್ರೋಷಾನತ್ವಮಂಡಲು | 

ದಕ್ಷಿಣಾ ನಿನಿಧಾ ದೇಯಾ ಪಿತ್ಯೂ ನುದ್ದಿ ಶ್ಯ ಭಾರತ | ೬೬ ॥ 

ಯೋ ದದಾತಿ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಸಂ ಶೃಣು | 

ತಸ್ಯ ತೇದ್ದಾ ಡಶಾಜ್ಞಾ ನಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಂ ಯಾಂತಿ ನ ಸಂಶಯಃ 1 ೬೭ ॥ 

ಅಸಾ ಹಳೇ “ಮಹಾರಾಜ ನಿತರಶ್ಚ ಸಿತಾಮುಹಾಃ | 

ವಾಂಯುಭೂತಾ ನಿರೀಕ್ಬಂತೇ ಆಗಚ್ಛ ೦ತಂ ಸ ಸಗೋತ್ರ ಜಂ 1 ೬೮॥ 

ಅತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಸುತೋಂಭ್ಯೇತ್ಯ ಸ್ದಾ ತಾ ತೋಯಂ 3 ದಾಸ್ಯತಿ । 

ಶ್ರಾ ದ್ಧ ೦ ನಾ ಪಿಂಡದಾನಂ ವಾ ತೇನ ಯಾಸ ಸ್ಯ ಮ ಸದ್ದ ತಿಂ 1 ೬೯॥ 

ಸ್ಟಾ ನೇ ಕೃತೇ ತು ಯೇ ಕೇಚಿಜ್ಜಾಯಂತೇ ವಸ ಸ್ಪವಿಪ್ಲುಷ 

ಫ್ರಿ ಉಯೇಸ್ನ ರಕಸ್ಕಾ ಸ್ತು ತೈ 3 ಹಿತ್ಯೂ ನ್ನ್ನ ತ ಸಂಶಯಃ WH don 

೬೫. ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಈ ಶಿಲೆಯಮೇಲೆ ದಕ್ಸಿಣಾಗ್ರ 

ಗಳಾದ ದರ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಕಾರ್ಯಕುಶಲನಾದವನು ಅವುಗಳ ಮೇರೆ ಪಿತೃ 

ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಡಗಳನ್ನು ನೊಡಬೇಕು. | 

| ೬೬. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ದಿಂದ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗ ಶ್ರದ 

ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಬ್ರಾ ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ' ವಸ್ತ್ರದ್ಧಯಗಳನ್ನೂ, ಛತ್ರಿಯನ್ನೂ, ಪಾದರಕ್ಷೆ 
ಗಳನ್ನೂ, ಜಲಸಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಳಿ ಪಿತೃಗಳ ತೃಸ್ತ್ಯರ್ಥನಾಗಿ 

ವಿವಿಧ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ೨... ೨.6 (3 

"೬೭. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನೆ! ಇಂತು. ̀ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ಪುಣ್ಯದ 

ಫಲವನ್ನು ಫೇಳು, ಅದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳು ಹನ್ನೆರ ರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸಂತೃಪ್ತ 
ರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. | 

೬೮. ಮಹಾರಾಜನೆ! ಸಕಲ ಪಿತೃ ಗಳೂ ವಿತಾಮಹರೂ ಈ « ಅಸ್ಯಾಹಕ 

ಕ್ಚ ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಯುಭೂತರಾಗಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ವಂಶದವರು € ಯಾರಾದರೂ 
ಬರುವರೇ ಎಂದು ಥಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವರು. 

ಹಳ, ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ವಂಶಜಾತನು: ಯಾವನಾದರೂ: ಬಂದು. ತಮಗೆ 

ಜಲತರ್ಪಣವನ್ನೋ, “ಶ್ರಾದ್ಧ ಸ ವನ್ನೊ, ಫಿಂಡಪ ಗ್ರದಾನವನ್ನೊ ಕೊಟ್ಟ ಕೆ `ನಾವು 

ಅದರಿಂದ ಸ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು 'ಸಕೆಯುವೆವು. ಯಾರು ಸ ಸ್ಲಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒದ್ದೆ 

ಬಟ್ಟೆ ಗಳಿಂದ ನೀರ್ವನಿಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವರೊ, ಅವರು ಕರಕ 

ದಲ್ಲಿರು: ನ ಹಿತ ಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಉಕನ್ಪ 



ಸರ್ಯಿಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೮೭೫: 

ಕೇಶೋದಬಿಂದನಸ್ತಸ್ಯ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಲೇಪಭಾಜಿನಃ | 
ತೃಪ್ಯಂತ್ಯನಗ್ನಿಸಂಸ್ಥಾರಾ ಯೇ ಮೃತಾಃ ಸ್ಯುಃ ಸ್ವಗೋತ್ರಜಾಃ 1 ೭೧ 

ತತ್ರ ರ್ರೀ ತು ಯೇ ಕೇಚಿಚ್ಛಾ ೨ಷ್ನಂ ಕಃ ತ್ಕಾ ಧಾನ | 

ನರೆಕಾದುದ್ದ ರಂತ್ಯಾಶು ಜಪಂತಃ “ಸತ ಇಂಹತಾಂ ೭೨H 

ನನಸ್ಪ ತಿಗತೇ ಸೋಮೇ ಯದಾ ಸೋನುದಿನಂ ಭವೇತ್ । 

ಅಕ ಶ್ಚ ಯಾಂಲ್ಸಭತೇ ಲೋಕಾಸ್ಟಿ ೦ಡೇನೈಕೇನ ಮಾನವಃ 1 ೭೩ ೫0 

ಅನ್ತ ಯಂ ತತ್ರ ವೈ ಸರ್ವಂ ಜಾಯತೇ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ । 

ನರಕಾಮದ್ದರೂತ್ಬಾಶು ಜಪಂತೇ ಪಿತೃ ಸಂಹಿತಾಂ ॥ ೭೪ 0 

ತಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಫೆೇ ತ್ವಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ನಿತ್ಯೂನುದ್ದಿಶ್ಶ ಭಾರತ । 

ನೀಲಂ ಸರ್ವಾಂಗಸಂಪೂರ್ಣಂ ಯೊಣಭಿಷಿಚ್ಯ ಸಮುತ್ಸೃಜೇತ್ । 

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ನ ತು ವಾಚಸ್ಪತಿಃ ಕ್ಲಮಃ ॥ ೭೫ ೫ 

ಅಸಾ ಹಳೇ ವೃ ಸೋತ್ಸ ರ್ಗಾದ್ಯ ತ್ತು ಣ್ಯಂ ಸಮವಾಪ್ಯ ತೇ। 

ತವ ಶುಶ್ರೂ ಸಣಾತ್ಸ ರ್ವೆಂ ತತ್ರ ವಕ್ತಾ. ನಿ ಭಾರತ ॥ ೭೬ I 

೭೧. ಆತನ ಕೂದಲುಗಳಿಂದಲೂ ಮೈಯ ಮೇಲಿಂದಲೂ ಬೀಳುವ ಜಲ 
ಕಣಗಳೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಸಂಸ್ಕಾರವಿಸ್ಸದೆ ಸತ್ತ ಸಮಸ್ತರನ್ನೂ ತೃಪ್ತರನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡುವುದು. | 

೭೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ವಿಧಾನದಿಂದ ಶಾ ತ್ರದ್ಭವನ್ನು 

ನೆರವೇರಿಸಿ ಹಿತ ಕೈಮೇಧದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಲು ಪಿತೃ ಗಳು ನರಕದಿಂದ 

ಉದ್ದ ತರಾಗುವರು. 

ಉಲ, ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಬರಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ 

ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನನನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನು ಅಕ ಕ್ಚಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು 

ಪಡೆಯುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಕ್ಬಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ 

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನಿತೃಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜನಿಸಿದವರು ಸಿತೃಗಳನ್ನು ನರಕದಿಂದುದ್ದ 

ರಿಸುವರು. 

೭೫. ಮಹಾರಾಜನೆ! ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿ 

ಪಿತೃಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಫೀಲವೆಂಬ ಜಾತಿಯ "ಸರ್ವಾಂಗಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವೃಷಭಕ್ಕೆ 
ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡುವವನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬೃಹೆಸ್ಪತಿಯೂ 

ಶಕ್ಷನಾಗಲಾರನು. ೨. N 

೭೬. ಭರತಕುಲೋತ್ಪನ್ನನೆ! ಕೇಳಲು ಕುತೂಹಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ನಿನಗೆ ಅಸ್ಮಾಹಕ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ನ ೈಷೋತ್ಸ ರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದುಂಟಾಗುವ 

ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವೆನು. 



೭೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದನು ಹಾಪುರಾಣಂ 

ಶೌರನಾದಿಷು ಯೇ ಕಂಚಿತೃಚ್ಯಂತೇ ತಸ್ಯ ಪೂರ್ವಜಾ । 

ವೃಷೋತ್ಸರ್ಗೇಣ ತಾನ್ ಸ ಸರ್ವಾಂಸ್ತಾ ರಯೇದೇಶವಿಂಶತಿಂ ॥ ೭೭ ॥ 

ಕೋಹಿತೋ ಯಸ್ತು ವರ್ಣೇನ ಮುಖೇ ಪ್ರಚ್ಛೇ ಚ ಪಾಂಡುರಃ । 

ಪಿಂಗಳ ಖುರನಿಷಾಣಾಜ್ಯಾ ಂಸನೀಲೋವ ಸಷ” ಉಚ್ಕ ತೇ 1 ೭೮॥ 

ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾಂಗ ನಿಂಗ ಶ್ವೇತಃ ಪುಚ್ಛೆ ಬಾರೇಷು ಚ | 

ಸ ಪಿಂಗೋ ನೃಷ ಇತ್ಯಾಹುಃ ನಿತ್ಕೂಣಾಂ ಫ್ರೀತಿನರ್ಧನಃ ar 

 ಪಾರಾವತಸವರ್ಣಶ್ತ ಲಲಾಟ ತಿಲಕೋ ಭವೇತ್ | | 

ತೆಂ ವೃಷಂ ಬಭ್ರುಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಪೂರ್ಣಂ ಸರ್ವಾಂಗಶಠೋಭನಂ ॥ ೮೦ ॥ 

ಸರ್ವಾಂಗೇಷ್ಟೇಕನರ್ಣೋ ಯಃ ಪಿಂಗಃ ಪುಚ್ಛಖುರೇಷು ಚ! 

ಖುರಸಿಂಗಂ ತನಿಂತ್ಯಾಹುಃ ಪಿತ್ಯೂಹಾಂ ಸದ್ದತಿಪ್ರದಂ 1 ೮೧॥ 

ನೀಲಂ ಸರ್ವಶರೀರೇಣ ಸ್ವಾರಕ್ತನಯನಂ ದೃಢಂ । 
ತಮೇನ ನೀಲಮಿತ್ಯಾಹುರ್ನೀಲಃ ಪಂಚನಿಧಃ ಸ್ಮೃತಃ 1 ೮೨ ॥ 

೭೭. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊ ಂದು ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ 

'ಯಾವ ಜೀವರು ರೌರವಾದಿ ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿ ನವಕೊ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ 
ಈವೃ ಷೋತ್ಸರ್ಗದಿಂದ ಕಡೆಹಾಯಿಸುವನು. 

೭೮. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ದ್ದಾ ಗಿ, ಮುಖವೂ, ಬಾಲವೂ ಬೆಳ್ಳ ಗಿರಲು 

ಗೊರಸುಗಳೂ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಹಳದಿಯ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ವೃಷಭವು ನೀಲವೆಂಬ 

'ಜಾತಿಯದೆಂದು ಹೇಳುವರು. 

೭೯. ಸರ್ವಾಂಗಗಳೂ ಪಿಂಗಳವರ್ಣವಾಗಿರಲು ಬಾಲವೂ ಗೊರಸ ಸುಗಳೂ 

ಬೆಳ್ಳ ಗಿರುವ ವೃಷಭಕ್ಕೆ ಪಿಂಗನೆಂದು ಹೆಸ ಸರು. ಇದು ಪಿತೃ ಗಳ ' ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದು. ರ 

೮೦. ಹೃಷ್ಠ ಸಪುಷ್ಪವೂ, ಸಲ್ಲ್ಪಕ್ಷಣಗಳಾದ ಸರ್ವಾಂಗಗಳುಳ್ಳ ದುದೂ ಆಗಿ 

ಪಾರಿವಾಳದ "ಣ್ಣ ಮಾದೊಡಗೂಡಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕವಿರುವ "ವೃಷಭವನ್ನು 

ಖಭ್ಸ ವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. | 

೮೧. ಸರಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ` ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ವ್ರಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಬಾಲವೂ, 

ಗೊರಸುಗಳೂ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಗಳವರ್ಣನಾಗಿರುವ ವೃಷಭವನ್ನು ಖುರಪಿಂಗವೆಂದು 

ಸಕೆಯುವರು. ಇದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯು ಲಭಿಸುವುದು." 
೮೨. 'ಶರೀರವೆಲ್ಲವೂ ನೀಲವಾಗಿ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳೂ, ದೃಢವಾದ 

‘ ಕಟ್ಟು ಳೈದ್ದಾಗಿರುವುಹನ್ನು .ನೀಲನೆನ್ನುವರು.. ಈ ನೀಲ ವ್ಯ ಷಭವೂ ಐದು 

ಬಗೆಯಾದದ್ಲೆಂದು ಹೇಳುವರು. 



ಯಸ್ತು ವೈಶ್ಯಗೃಹೇ ಜಾತಃ ಸೈ ನೀಲೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ॥ ೮೩॥ 
ನನಾಪಯೇದ. )ಹೇ ಜಾತಂ ವತ್ಸಕಂ ತು ಕದಾಚನ । 

ತೇನೈನ ಚ ವ್ಶ 'ನೋತ್ಸ ರ್ಗೇ ನಿತ್ಕೂ ಣಾಮನೃಣೋ ಭವೇತ್ ॥ ೮೪ ॥ 
ಜಾತಂ ತುಸ್ವ ಗೃ ಹೇ ವತ್ಸ ೦ ದ್ವಿಜನ್ಮಾ ಯಸ್ತು ವಾಹಯೇತ್ । 

ಪತಂತಿ ನಿತರಸ್ತ ಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ 'ಲೋಕಗತಾ ಅಪಿ ॥ ೮೫ ॥ 

ಯಥಾ ಯಥಾ ಹಿ ನಿಬತಿ ಪೀತ್ವಾ ಧೂನಾತಿ ಮುಸ್ತಕಂ । 

ಪಿಬನ್ಸಿತ್ಯೂಸ್ರೀಣಯತಿ ನರಕಾದುದ್ದ ಕೇಷ್ಭು ನನ್ ll ೮೬ ॥ 

ಯಥಾ ಪುಚ್ಛಾ ಭಿಘಾತೇನ ಸ ಂಧಂ ಗಚ್ಛ ತಿ ಬಿಂದನಃ । 

ನರಕಾದುದ್ದ ರೌತ್ಯಾ ಶು ಪತಿತಾನ್ಲೊ (ತ್ರಿ ಬಸ ಸ್ತಥಾ ॥ ೮೭ ॥ 

ಸರ್ಜನ್ರಾವೃ ಹಿ ಕಾಲೇತು ನಿಷಾಣಾಭ್ಯಾ ೦ ಭುವನಂ ಲಿಖನ್ | 

ಖುರೇಜ್ಯೋ ಯಾ ಮೃದುದ್ಧೂತಾ ತೆಯಾ ಸಂಪ್ರಿ ಆಣಯೋದೃ ಹೀನ್॥ಲಲ॥ 

ಪಿಬನ್ಬಿತೂ ಪ್ರೀಣಯತೇ ಖಾದನೋಲ್ಲೆ ೀಖನೇ ಸುರಾನ 

ಗರ್ಜನೆ ೈಸಿಮನುಷ್ಯಾಂಶ್ಹ ಧರ್ಮರೂಪೋ ಹಿ ಕ !೮೯॥ 

೮೩. ವ್ಲೆಶ್ಠರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹುಟ್ಟರುವ ನೀಲವೃಷಭವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ 

೮೪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೋರಿಗರುವನ್ನೆಂದಿಗೂ ನೊಗಕ್ಕೆ ಹೂಡ 

ಬಾರದು. ಅದರಿಂದಲೇ ವೃಷೋತ್ಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿತ್ಛ ಗಳ ಖುಣವು 

ತಳೆಯುವುದು. 

೮೫. ಯಾವ ದ್ವಿಜ ಜನು ಮನೆಯ ತೆ ಹು ುಟ್ವದ ಕರುವನ್ನು ನೊಗಕ್ಕೆ ಹೂಡು 

ವನೊ, ಅವನ ಪಿತೃಗಳ ಳು ಬ್ರಹ್ಮಲೋ ಕದಲ್ಲಿದ ರೂ. ಸದಚ್ಯು ತರಾಗುವರು. 

೮೬, ಆ ಕರುವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತ ತ ತಲೆಯನ್ನಲ್ಲಾಡಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ 

ಪಾನದಿಂದ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ತಲೆಯ ವಿಧೂನನದಿಂದ ನರಕದಲ್ಲಿ 

ಇರುವವರನ್ನು ಉದ್ಭರಿಸುವುದು ; | § 

೮೭. ಬಾಲವನ್ನು ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಕತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 

ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೆಲ್ಲುವುದೊ, ಅಷ್ಟು ಜನ ನರಕದಲ್ಲಿರುವ ಗೋತ್ರಜರನ್ನುದ್ದರಿ 

ಸುವುದು; 

೮೮. ವರ್ಷರ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು 

ಸೀಳಿ ಗೊರಸುಗಳಿಂದ ಧೂಳಿಯನ್ನೆಬ್ಬಿಸುವುದರಿಂದ ವೃಷಭವು ಖುಷಿಗಳನ್ನು 

ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು. 

| ರ. ಧರ್ಮನಂದನನೆ! ಜಲಪಾನದಿಂದ ಪಿತ ಗಳನ್ನೂ, ಹುಲು 

ಮೇಯುವುದರಿಂದಲೂ, ನೆಗೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಗರ್ಜನೆಗಳಿಂದ 

3 



೪೮೭೮ °° ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಭೂತೈರ್ನಾಃಿ ಪಿಶಾಚೈರ್ವಾ ಚಾತುರ್ಥಿಕಜ್ಜರೇಣ ವಾ | 
ಗೆ ಹೀತೊಸ್ಕಾ ಹಕಂ ಗಚ್ಛ ತ್ಸ ರ್ನೇಷಾಮಾಧಿನಾಶನಂ ‘Hon 

ಸ್ನಾತ್ಸಾ ತು ನಿಮಳೇ ತೋಯೇೇ ದರ್ಭಗ್ರಂಥಿಂ ನಿಬಂಧಯೇತ್ । 

ಮಸ್ತ ತೇ ಬಾಹುಮೂಲೇ ವಾ ನಾಭ್ಯಾಂ ವಾ ಗಲಕೆಣಪಿ ನಾ ॥ ೯೧೫ 

ಗತಾ ದೇವಸನಾಪಂ ಚ ಪ್ರಾದಕ್ಸಿ ಣ್ಯ "ಕೆ ಕೇಶವಂ । 

ತತಃ ಸಮುಚ್ಚರನ್ನ ಂತ್ರ ೦ ಗಾಯತ್ತಾ ತ್ಯಾ "ನಾಥ ವೈ ಷ್ಣ ವಂ 1 ೯೨॥ 

ನಾರಾಯಣಂ ಶರಣ್ಯ ಸಂ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕ ತ | | oo 

ನನೋ ಯಜಾ ಇ ಂಗಸಂಭೂತ ಸರ್ವವ್ಯಾಸಿನ್ನ "ನೋಸ್ತು ತೇ 1 ೯೩॥ 

ಸಮೋ ನಮಸ್ತೆ. « ದೇವೇಶ ಪದ್ಮಗರ್ಭ ಸನಾತನ | 

ದಾನೋದರ ಜಯಾನಂತೆ ರಕ್ಷ “ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ ॥ ೯೪ ॥ 

ತ್ವಂ ಕರ್ತಾ ತ್ವಂ ಚ ಹರ್ತಾ ಚ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿಂಕ್ಲರಾಚರೇ । ರ, 

ತ್ವ ೦ ಪಾಲಯಸಿ ಭೂತಾನಿ ಭುವನಂ ತ 0 ಬಿಭರ್ಷಿಚ ( ೯೫೫ 

ಖಯುಸಿಗಳನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯ ರನ್ನೂ ಆನಂದಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ 'ವೃಷಭವು ಧರ್ಮ 

ಸ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಿಗಿರುವುದು. 

1... ೯೦. ಭೂತಗಳಿಂದಾಗಲಿ,- ನಿಶಾಚಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜ್ವರ 

ದಂದಾಗಲಿ : 'ಸೀಡಿತನಾದನನು ಸಕಲರ ಪಾಪ ಪಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಸಾ, ಸ್ಮಾಹಕ 

ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಆಸಾ 

ಇದಿ. ನಿರ್ಮಲವಾದ ಅದರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಾ ಗೆಲಿ. ಬಾಹು 

ಮೊಲದೆಲಯಾಗಲಿ, ನಾಭಿಯಲ್ಲಾ | ಗಲ್ಲಿ ಶತಿ ತಿನಲ್ಲಾ ಗಲಿ. ನರ್ಭೆಗಳ ಗ್ರಂಥಿ 

ಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. 

೫ ೨೨೯೩: ಬಳಿಕ ಕೇಶವನ ಸ ಸಬಲ ಹೋಗಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನೊ, 

ವೈಷ್ಣ ವಮಂತ ತ್ರವನ್ನೋ ಜಪಿಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಕಣಾಗತ 

62 ಥ್ ಕನ್ಯೂ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಮಸೃ ಕನ ಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೂ ಅದ ನಾರಾಯಣ 

ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು.. ಆ ಯಜ್ಞಾ ಂಗೆದಿಂಡ- "ಸಂಭವಿಸಿ ಸರ್ವಪ್ಯಾ ಸಕನಾಗಿರುವ 

ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. 

ಬಲ, ದೇವಾಧಿದೇವನೆ! ಪದ್ಮನಾಭನೆ! ಅನಾದಿ ನಿಧನನೆ | ದಾಮೋದರನೆ! 

ನಿಜಯಿಯೆ ! ಅನಂತನೆ! `ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು: ಶರಣಾಗತನಾಗಿ 1 ಬಂದಿರುವ 
ನನ್ನ ನ್ನು ಕಾಪಾಡು. 

೯೫. .ಚರಾಚರಾತ್ಮಶವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ಕರ್ತನು, ಸಂಕೊರಕನ್ನು, 
ಸಃ ಪಾ ್ರ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು. ಕಾಪಾಡುತ್ತ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ. 



ಷರ್ಬಚ ತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತವೆ. ಡಿ 'ಿಧ್ಯಾಯಃ ೮೭೯ 

ಪ್ರಸೀದ ಪೇವದೇವೇತ ಸುಪ್ತಮಂಗಂ ಪ್ರಬೋಧಯ । 
ತ್ವದ್ಧ್ಯಾನನಿರತೋ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಃ ದ್ಧ ಕ್ಕೆ ಪರಮೋ ಹರೇ I FEN 

ಇತಿ ಸ ತೋ ಮಯಾ" ದೇವ ಸ ಸಾದಂ ಕುರು ಮೆಇಚ್ಯುತ । 

ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಪಾಪೇಭ ಸ್ತ್ರಾಯಸ್ವ ಶರಣಾಗತಂ 

ಏನಂ ಸ್ಪ ತ್ವಾ "ಚ ದೇವೇಶ ದಾನವಾಂತಕರಂ ಹರಿಂ | 

ಪುನ ರುಕ್ತೆ ತೇನ” ವೈ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತತೋ ನಿಪ್ರಾಂಸ್ತು ಭೋಜಯೇತ್ 

ವೇದೋಕ್ಸೆ ನ 'ನಿಧಾನೇಸ ಸ್ಲಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಥಾವಿ ಧಿ | 
ಪಿಂಡನಿರ್ವಪಣಂ ಕೃತ್ವಾ ನಾಜಯೇತ್ಸ ಸ್ತಿಕಂ ತ ತತಃ ॥೯೯॥ 

ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಚ ದೇವೌಶಂ ದಾನವಾಂತಕರಂ ಹರಿಂ । 

ಪುನರುಕ್ತೆ! €ನ “ವ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತತೋ ನಿಪ್ರಾಂಸ್ತು ಭೆ. ೋಜಯೇತ್ ॥ ೧೦೦ ॥ 

ವೇದೋಕ್ತೇನ ವಿಧಾನೇನ ಸ್ನಾನಂ ಕೃ ತ್ತಾ ಯಥಾವಿಧಿ | 

ಏವಂ ತಾನ್ವಾಚಯಿತ್ವಾ ತು ತತೋ ನಿಷ್ರಾ ನ್ವಿಸರ್ಜಯೇತ್ ॥ ೧೦೧॥ 

ಯತ್ತತೊ ್ರೀಚ್ಛರಿತಂ ಕಂಚಿತ ತ್ತದ್ವಿಪ್ರೇಭ್ಕೊಳ ನನೇದಯೇತ್ | 

ತತ್ರ 'ೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಾರೀ ವಾ ಭಕ್ತಿ ತ ತತ್ಪರಾ | 

ಶಕ್ತ ತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದದ್ಧಾಃ ತೃತ್ವಾ ಶ್ರಾದ್ಧಂ. ಯಥಾನಿಧಿ ॥ ೧೦೨ ॥ 

1 ೯೭೫ 

H FON 

೯೬. ದೇವದೇವನೆ! ನನ್ನ ( ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ: ಸನ್ನೆನಾಗಿ. ಜಡವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಅಂತ 

ರಾತ್ಮ ಒನನ್ನು ಎಚ್ಚ ರಗೊಳಿಸು. ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆ! ನಾನು ಸಿ ತ್ಯವೂ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತನಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ರುವನು. ಗ 

೯೭. ದೇವಾಧಿಜೀವನೆ! ಇಂತು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. 

ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು-ದೂರಮಾಡು.”' 3 

೯೮ ಇಂತೆಂದು ದೇವೇಶ್ವ ರನೂ, ದಾನವಕುಲಾಂತಕನೂ ಆದ ಶ್ರೀ 

ಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾ ) ವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ. ಭೋಜನವನ್ನು 
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 

೭ ೯೯. ವೇದೋಕ್ಕಗಳಾದ ವಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸ್ಟಾ ನವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡಗಳನ್ನಿತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಹೇಳಿಸಬೇಕು; 

೧೦೦-೧೦೧. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದುಸಲ ದೇನದೇವನಾದ:-ಮಹಾನಿಷ್ಟುನಿನ 

ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸುಸ್ನಾತನಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ 

ಬೇಕು. ವೇದೋಕ್ತ ನಿಧಾನದಿಂದ ಸ್ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಸಿ ಸ್ರಮಂತ್ರಗಳನ್ನು 

ಹೇಳಿಸಿ ಬಳಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಬೇಕು. ತ 
೧೦೨. ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅತ್ಯಲ್ಲ ಸವನ್ನಾ ದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 

ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನರನಾಸಲಿ: ಭಕ್ಕಿಭರಿತಳಾದ ನಾರಿ 



೮೮೦ -_ಶ್ರೀಸ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರೋ ಯಾನತ್ಸಾಸಯೇದ್ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ | 

ಹೀರೇ ಮಧುನಾ ನಾಪಿ ದದ್ದಾ ನಾ ಶೀತವಾರಿಣಾ ॥ ೧೦೩ ॥ 

ತಾನತ್ಪುಷ್ಟ ರಸಾತ್ರೇಷು ಪಿಬಂತಿ ಪಿತರೋ ಜಲಂ | 

ಅಯನೇ ವಿಷುನೇ ಚೈನ ಯುಗಾದೌ ಸೂರ್ಯಸಂಕ್ರಮೇ ॥೧೦೪॥ 

ಪುಷ್ಸೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯ ದೇನೇಶಂ ನೈನೇದ್ಯಂ ಯಃ ಪ್ರೈದಾಷಯೇತ್ 

ಸೋಶ ೈಮೇಧಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಫಲಂ ಹಾ ್ರಿಪ್ಲೋತಿ ಪುಷ್ಕ ಲಂ 10೧೦೫೫ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು "ಯೋ ರಾಜನ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಮಾಚರೇತ್ 

ಸೂರ್ಯತೇಜೋಸನಿಭೈರ್ಯಾನೈರ್ನಿಷ್ಟು ಲೋಕೇ ನುಹೀಯತೇ॥ ೧೦೬ ॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಸಿತೃಭ್ಯಃ ಸಂಪ್ರಯಚ್ಛತಿ । 
ಸತ್ಸುತ್ರೇಣ ಚ ತೇನೈವ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಜನ್ಮನಃ ಫಲಂ ॥ ೧೦೭ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ತತೋ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇ ಶಕ್ರಪುರೋಗಮಾಃ । 

ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾಶ್ಚ ಸ್ಥಾಸಯಾಂಚಕ್ರುರೀಶ್ವರಂ | ॥ ೧೦೮ ॥ 

ಯಾಗಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಥಾನಿಧಿಯಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ 

ಶಕ್ತುನುಸಾರವಾಗಿ ದಕ್ಸಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 

೧೦೩-೧೦೫. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 

ಹಾಲಿಸನಿಂದಲೂ, ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದಲೂ, ಮೊಸರಿನಿಂದಲೂ, ಶೀತೋದಕ 

ದಿಂದಲೂ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿತೃ ಗಳು ಅದನ್ನು ಪುಷ್ಪರಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವರು, : ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಬಿಣಾಯನಗಳನ್ನಿಯ್ಕೂ 
ವಿಷುವತ್ವಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಯುಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸೂರ್ಯಸಂಕ್ರಮಣಗಳ 

ಲ್ಲಿಯೂ; ದೇವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನ್ಸೈನೇದ್ದ ವನ್ನು 

ಸಮರ್ಪಿಸಿದನನು . ಅಶ್ವಮೇಧಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನುಹಾಫಲವನ್ನು' 

ಪಡೆಯುವನು. 

- ೧೦೬. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ವಿಧಿ 

ಯನ್ನು ಯಾವನು ಆಚರಿಸುವನೊ, ಅವನು. ಸೂರ್ಯಪ್ರ ಕಾಶಸ ಹಿತಗಳಾದ 

ನಿಮಾನಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಣುಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವನು. 

- -..೧೦೩. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಪಿತೃ ಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ವನ್ನು ಮಾಡುವವನೇ 

ಸತ್ಪುತ್ರನು. ಅವನೇ. ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯ ವನ್ನು ಸ ಸಜಿಯು ನನನು. 144 

೧೦೮. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಠೆಲದ್ರ ನೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೂ, 

ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಟು 'ಮಹೇಶ್ವ ರರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಲಿಂಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು 

ಮಾಡಿದರು. 



ಸರ್ವರೋಗೋಪಶನುನಂ ಸರ್ವಪಾತಕನಾಶನಂ | 

ಯಸ್ತು ಸಂವತ್ಸರಂ ಪೂರ್ಣಮಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ತು ಭಾವಿತಃ 1 ೧೦೯ ॥ 

ಸಿತೃಭ್ಯಃ ಪಿಂಡದಾನಂ ಚ ಕುರ್ಯದಸ್ಮಾಹಕೇ ನೃಪ । 

ತ್ರಿ ಪ್ರಷ್ಟರೇ ಗಯಾಯಾಂ ಚ ಪ್ರಭಾಸೇ ನೈಮಿಷೇ ತಥಾ H ೧೧೦ ॥ 

ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರಾದ್ಯಕರ್ತ್ಕೂಣ 2೦ ತದಿಹೈವ ಭವೇದ್ದು ವಂ। 

ತಿಲೋಡಕಂ ಕುಕ್ಕರ್ಮಿಶ್ರ ಯೋ ದದ್ಯಾದ್ದಕ್ಕ ಣಾಮುಖಃ I ೧೧೧ ॥ 

ಮನ್ವಾದೌ ಚ ಯಾಗಾದೌ ಚ ವ್ಯತೀಪಾತೇ ದಿನಕ್ಸಯೇ । 

ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ರಿತೃಮಾತೃಭ್ಯಃ ಸೋಂಶ್ವ ಮೇಧಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ ೧೧೨ ॥ 

ಅಸ್ಮಾಹಕೇ ನೋ ಯಸ್ತು ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಧ ರಿಂ | 

ಬ್ರ ಹಾ ಣಂ ಶಂಕರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕುರ್ಯಾಜ್ಞಾ ಗರಣಕ್ರಿ ಯಾಂ ॥ ೧೧೩ ॥ 

ಸರ್ನಸಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ 8 ಶಕ್ರಾತಿಫ್ಯಮವಾಪ್ಪು 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಯಃ ಸಕ್ಕ ಶ್ರ ಜನಾರ್ದನಂ ॥ ೧೧೪ ॥ 

ನಿಶೇಷವಿಧಿನಾಂಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಪ್ರಜಮ್ಮ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ । 

ಸಪುತ್ರೇಣ ಚ ತೇನೈವ ಪಿತ್ಯೂಣಾಂ ವಿಹಿತಾ ಗತಿಃ ॥ ೧೧೫ ॥ 

೧೦೯-೧೧೨. ಆ ಲಿಂಗವು ಸಕಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದೂ, ಸಮಸ್ತ 

ಪಾತಕಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದೂ ಆಗಿರುವುದು. ಧರ್ಮರಾಜನೆ! 

ಈ ಅಸ್ಮಾಹಕತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಿತೃಶ್ರಾದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನೊ, ಆವನು ಮೂರು 

ಬಾರಿ ಪುಷ್ಪರದಲ್ಲಿಯೂ, ಗಯೆಯಶಿಯ್ಯೂ ನೆ ಮಿಷದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು 

ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ನಶ ಯವು. ಮನ್ವಾದಿ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಯುಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವ್ಯತೀಪಾತಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸಾಯಂಕಾಲ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶುಶಚ್ಚಿದ್ದ ದ್ರಗಳಿಂದ ತಿಲೋದಕಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾ 

ಮುಖನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೊಡುವವನು i ಶ್ರ ಮೇಧದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. 

೧೧೩. ಅಸ್ಮಾಕಕಕ್ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾನವನು ಶ್ರೀಹರಿ 

ಯನ್ನೂ, ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನೂ , 'ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನಾ ಚರಿಸಬೇಕು. 

೧೧೪-೧೧೫. ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಪಾತಕಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಇಂದ್ರನ 

ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಯಾವ ಮಾನವನು 

ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವನ್ನು ಕಂಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ 

ನಮಸ್ಯರಿಸುವನೊ, ಅವನೇ ಸತ್ಪುತ್ರನು. ಅವನಿಂದ ಪಿತೃಗಳು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು 
ಕಾಣುವರು. 



೮೮೨. ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾ ೦ದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಏಕಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಯೋ ದೇವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ಚರಾಃ | 

ಸತ್ಕ್ಯಾರ್ಯಕಾರಣೋಪೇತಾಃ ಸುಸೂಕ್ಸ್ಟ್ಮಾಃ ಸುಮಹಾಫಲಾಃ ॥ ೧೧೬ ॥ 
ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ರಾಜನ ಮಹಾಸಾತಕನಾಶನಂ 

ಅಸಾ ನ ಹಕಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ 30 ಕಿಮನ್ಯ ತ್ರರಿಪ್ಸ ಚ್ಛ ಸಿ 1 ೧೧೭ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ಪ್ರಿಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

| ಸಂಚನೇ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ಶೃತೀಯೇ ಕೀಷಾಖಂಡೇ 

«ಅಸಾ ಒಹಳತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ ನಾಮ 

ಷಟ್ ಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂದಧ್ಯಾಯಃ 

೧೧೬. ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಸ್ಣು ಮಹೇಶ್ವ ರರೆಂಬ ಮೂರು 

ದೇವತೆಗಳಾಗಿರುವನು. . ಇವರೇ ಕಾಯ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸೂಕ್ಬ ರೂ 

ಮಹಾ ಫಲದಾಯಕರೂ ಆಗಿರುವರು. | 

೧೧೭. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಇಂತು ನಿನಗೆ ಆಷ್ಮಾಹಕತೀರ್ಥದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ 

ವನ್ನೊಳಕೊಂಡು, ಮಹಾ ಪಾತಕಗಳನ್ನೂ ಕಳೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆನ್ನ 

ಮತೆ ಸೀನನ್ನು ಕೀಳಬಯಸುನೆ! 

ee “ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ೦ದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ಧ ನಾದ 

ಶ್ರ ಜಾ, ಂಡಪಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅವಂತ್ಮ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಸ ನಾಖಂಡದಲ್ಲಿ' 

: ಆಸ್ಮಾ ಹಕತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ್ ಯೂವಣನಿನ ನಂಬ ಎ: : 

ನೂರನಲನತ್ತಾ ರನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯಷ ಮುಗಿದುದು 



[el] i. ₹1 a 

ಅಥ ಸಪ್ತಚತ್ಹಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಸಿದ್ಧ್ರೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮಹೀಪಾಲ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಮನುತ್ತಮಂ | 
ನರ್ಮದಾದಕ್ಷಿಣೇ ಕೂಲೇ ತೀರ್ಥಂ ಪರಮಶೋಭನಂ Hon 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ವೃಷಭಧ್ವಜಂ । 

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ತಿಂ ಯಾತ್ಯಶ್ವಮೇಧಿನಾಂ HSN 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ಕಾಶ್ರಾ ದ್ಧ ೦ "ನಿರ್ಯಾತ ತ್ರಯತ್ನತಃ । 

ನಿತ್ಫೂಣಾಂ ಬ್ರೀಣನಾರ್ಥಾಯ ಸರ್ವಃ ತೇನ ಕೃತಂ ಭವೇತ್ ೫೩8 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಮೃತಾನಾಂ ತು ಜಂತೂನಾಂ ನೃಪಸತ್ತಮ 

ಗರ್ಭವಾಸೇ ಮತಿಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಜಾಯೇತ ಕದಾಚನ WYN 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮಹೀಪಾಲಕನೆ! ಬಳಿಕ 

ನರ್ಮದೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಶೋಭನವೂ, ಉತ್ತಮವೂ ಆದ 

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 
೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದೆ 

ವನು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಶ್ವಮೇಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರ 

ಗತಿಗೆ ಹೋಗುವನು. 

೩. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನುಸ್ನ್ತಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪಿತೃಗಳ 

ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನಾಚರಿಸುವನೊ, ಅವನು ಸಕಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದಂತೆ 

ಆಯಿತು. 

೪. ರಾಜಸತ್ರಮನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾ ಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ 

ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಗರ್ಭವಾಸ ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಯೇ ಪಿಟ 

ಗುವುದಿಲ್ಲ. 



ಗರ್ಭವಾಸೋ ಹಿ ದುಃಖಾಯ ನ ಸುಖಾಯ ಕದಾಚನ । 

ತತ್ತೀರ್ಥವಾರಿಣಾ ಸ್ನಾತುರ್ನ ಪುನರ್ಭವಸಂಭವಃ I ೫॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
46 ಸಿದ್ಧೇಶ್ಚರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ ೨೨ ನಾಮ 

ಸಪ್ತ ಚತ್ವಾರಿಂಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೫. ಗರ್ಭವಾಸವೆಂದಿಗಾದರೂ ದುಃಖಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಸುಖ 

ಕ್ರಾಗಿಯಲ್ಲ. ಆ ತೀರ್ಥದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದನನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭವಾಸದ 

ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 

ಶ್ರೀಸ್ಟ್ವಾ ೦ದಮಹಾ ಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕವಾಖಂಡಡಲ್ಲಿ 
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ಆಥಾಷ್ಟಚತ್ಹಾರಿ ಎರಿಂತದಧಿಕಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
ಮಂಗಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮಹೀಷಾಲ ತೀರ್ಥಮಂಗಾರಕಂ ಶಿವಂ । 
ಉತ್ತರೇ ನರ್ಮದಾಕೂಲೇ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಸಯಂಕರಂ Hon 
ಚತುರ್ಥೈಂಗಾರಕದಿನೇ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ । 
ಸ್ನಾಯಾದಸ್ತಂಗತೇ ಸೂರ್ಯೇ ಸಂಧ್ಯೊ €ಪಾಸನತತ್ಪ ರಃ NENT 
ಪೂಜ ಯೇಲ್ಲೊ "ಹಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಂಥಮಾಲ್ಯ$ ವಿಭೂಷಣಃ । 
ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ಯ ಸ ಡಿಲೇ ದೇವಂ" ರಕ ಫಿ ಚಂದನಚರ್ಜಿತೆಂ ೩ 
ಅಂಗ್ಲರಕಾಯೇತಿ ನಮಃ ಕರ್ಣೆಕಾಯಾಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ । 
ಕುಜಾಯ ಭೂಮಿಪುತ್ರಾಯ ರಕ್ತಾಂಗಾಯ ಸುವಾಸಸೇ "hen 
ಹರಕೋಪೋದ್ಧ ವಾಯೇತಿ ಸ್ಟೇದಜಾಯಾತಿಬಾಹವೇ । 
ಸರ್ವಕಾಮಪ ಕ್ರಜಾಯೇತಿ ಪೂ ರ್ನಾದಿಷು ದಲೇಷು ಚ ॥೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಮಂಗಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜನೆ! ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಸುಖಪ್ರದವಾದ ಆಂಗಾರಕತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ವ ಪಾಸಗಳನ್ನೂ 
ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಈ ತೀರ್ಥವು ನಮಃ ದಾಸದಿಯ ಉತ್ತರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವುದು. 

೨. ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಯು ಬರಲು ದೃಢಶಿಶ್ಚ ಯದಿಂದ 
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ ನವನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಸಧ್ರೋನಾಸಸ ಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 

೩. ಬಳಿಕ ಸಂಡಿಲೋಲೆ ಶೇ ಖನನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಂದನ 

ಲೇಪಿತವಾದ ಆಂಗ ನಿರಕವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಟಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಂಧ 

ಪ್ರಷ್ಛಾಭರಣಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. | 
~ 
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ಏನಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ನಿಧಿವದ್ದದ್ಯಾದರ್ಫ್ಯಂ ನಿಧಾನತಃ । 

ಭೂನಿಪುತ್ರ ನುಹಾನೀರ್ಯ ಸ್ಟ (ಜೋದ್ಟ ವ ಪಿನಾಕನಃ | ೬॥ 

ಅಂಗಾರಕ 'ಮುಹಾತೇಜಾ ಲೋಶಿತಾಂಗ ಸಮೋಸ್ಕು ತೇ । 

ಕರಕಂ ನಾರಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಶಾಲಿತಂದುಲಪೂರಿತಂ 1 ೭॥ 

ಸಹಿರಣ್ಯಂ ಸವಸ್ತ್ರಂ ಚ ; ನೋದಕೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿ ತೆಂ | 

ಬ್ರಾಹ್ಮ ಕಾಯ ನಿನೇದ್ಯ 0 ತತ್ಯು ಜೋಮೇ ಫ್ರಿ ೀಯತಾಮಿತಿ ೮ 

ಅರ್ಥ್ಯಂ ದತ್ಕಾ ನಿದಾನೇನ ರ ಚಂದನ 'ವಾರಿಣಾ | 

ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ತಿಲತಂಡುಲಮಿಶ್ರಿ ತಂ 1 ೯॥ 

ಕೃತ್ವಾ ತಾಮ್ರ ಮುಯೇ ಸಾತ್ರೇ ಮಂಡಲೇ ”ನರ್ತುಲೇ ಶುಭೇ | 

ಕು ತ್ವಾ ಶಿರಸಿ ತ್ತಾ ತ್ರಂ ಜಾನುಭ್ಯಾ ೦ ದರಣೀಂ ಗತಃ 1 ೧೦॥ 

ಮಂತ ತ್ರ ಪೂತಂ ಮಹಾಭಾಗ ದದ್ಕಾ ದರ್ಫ್ಯಂ ನಿಚಕ್ಸಣತ । 

ತತೋ ಭುಂಜೀತ ಮೌನೇನ ಕ್ಪಾ 'ತಿಲಾನ್ಸು ನರ್ಜಿಕಂ 1 ೧೧॥ 

ಸಿ ಗ್ಗಂ ಮೃ ದುಸಮುಧುರಮಾತ್ಮ ey ಶ್ರೆ ಯ. ಇಚ್ಛ ತಾ| 

ಏನಂ ಚತುರ್ಥೇ ಸಂಪ್ರಾ ಸ್ರ ¢  ಚತುರ್ತ್ಯಂಗಾರಕೇ ನ ನೃ ಪ 1 ೧೨ ॥ 

೬-೮. ಇಂತು ವಿಧಿನಿಹಿತವಾದ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 'ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ 

ದಿಂದ ಅಫ್ಯ ೯ವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. "" ಭೂಮಿ ಪುತ್ರನೆ! ಮಹಾ ಸರಾಕ್ರ ಮುಯೆ! 

ಫರಮಶಿವನಿ ಸ್ಟೆ ೇದದಿಂದುದ್ಳ ನಿಸಿದವನೆ! ಅಂಗಾರಕನೆ! ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಯೆ! 

ರಕ್ಕಾಂಗನೆ! ನನಗೆ ನಮಸ್ಸ'ರಿಸುವೆನು.” , ಬಳಿಕ ಜಲಭರಿತವಾದ ಕಳಶವನ್ನು 

ಭತ್ತ, ಅತ್ಸೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ. ಹಿರಣ್ಯವಸ್ತ್ರಾ ದಿಗಳೊಡನೆ ಮೋದಕಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟು 

(( ಕುಜನು: ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣೋತ್ತ ಮನಿಗೆ 

ದಾನಮಾಡಬೇಕು. 

೯. ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳಿಂದಲೂ ತಿಲತಂಡುಲಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ರಕ್ತ 

ಚಂದನೋದಕದಿಂದ ಯಥಾನಿಧಿಯಾಗಿ ಅರ್ಫುವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 

೧೦. ಬಳಿಕ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಗಿ ಪವಿತ್ರಗಳಾದ 

ಎರಡು ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಅದನ್ನು ತಲೆಯಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊಣ 

ಕಾಲನ್ನು ನೆಲದಮೇಲಿಟ್ಟು ಕು ಳಿತುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

೧೧. ಮಹಾರಾಜನೆ! ವಿಚಕ್ಷಣನಾದವನು. ಮಂತ್ರಸ ಸಹಿತನಾಗಿಯೇ 

ಅರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮೌನವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿಗಳಿಲ್ಲದ 

ತಿಲಶಹಿತವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

೧೨-೧೩. ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಸಿಸುವವನು ಸ್ನೇಹಯುಕ್ತವೂ ಮೃದು 

ಮಧುರವೂ ಆದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜನೆ! ಹೇಗೆ 
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ಸೌವರ್ಣಂ ಕಾರಯೇದ್ದೆ €ವಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸುರೂಪಿಣಂ । 
ಸಾ ನಿ ಸಯೇತ್ತಾ ಮ್ರಕೇ ಪಾತೆ ಶ್ರೇ ಗುಡಪೀಠಸಮಕ್ವಿ ತೇ ॥ ೧೩ ॥ 
ಗಂಧಪುಷ್ಪಾ ನಿರರ್ಜೇವಂ ಪೊಜಯೇದ್ದು ಡಸಂಸ್ಥಿ ತಂ । 
ಈಶಾನ್ಯಾಂ' ಸ್ಥಾ ಸಯೇದ್ದೆ €ವಂ ಗುಡತೆ ೀಯಸನುನ್ಸಿ ತಂ H ೧೪ ॥ 
ಕಾಸಾರೇಣ ತಥಾಗ್ನೆ ಯ್ಕಾ ೦ ಸಾ ್ಲಿಪಯೇತ್ವರಕಂ ಪರಂ | 
ರಕ ಕೃತಂದುಲಸಂಮಿತ್ರ ೦ ನ್ಲೈರ್ಜುತ್ಯಾಂ ವಾಯುಗೋಜಚರೇ I ೧೫ ॥ 

ಸ್ಥಾಪಯೇನ್ಕೊ ಡಕ್ಕೆ 8 ಸಾರ್ಧಂ ಚತುರ್ಥಂ ಕರಕಂ ಬುಧಃ । 

ಸೂತ್ರೇಣ ನೇಷ್ಟಿತಗ್ರೀವಂ ಗಂಧಮಾಲ್ಕೈರಲಂಕೃತಂ H ೧೬ ॥ 

ಶಂಖತೂರ್ಯನಿನಾದೇನ ಜಯಶಬ್ದಾದಿಮಂಗಲೈಃ 

ರಕ್ತಾಂಬರಧರಂ ವಿಪ್ರಂ ರಕ್ತಮಾಲಾ )ನುಲೇಪನಂ 1 ೧೭ ॥ 

ವೇದಿಮಧ್ಯ ಗತಂ ವಾಪಿ ಮಹದಾಸನಸಂಸ್ಥಿ ತಂ। 

ಸುರೂಪಂ' ಸುಭಗಂ ಶಾಂತಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಂ 1 ೧೮ ॥ 

ನೇದನಿದ್ಯಾವ್ರತಸ್ನಾತಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದಂ । 

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಯಥಾನ್ಯಾ ಯಂ ವಾಚಯೇತ್ಪಾ ೦ಡುನಂದನ ॥ ೧೯॥ 

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚತುರ್ಥ್ಯಂಗಾರಕದಿವಸವು ಪ್ರಾಸ್ತವಾಗಲು ಯಥಾಶಕ್ತಿ, ಚಿನ್ನ 

ದಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಅಂಗಾರಕ ವಿಗ, ಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು 

ಗುಡಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. 
೧೪. ಗುಡಾಸನಾಸೀನನಾದ ಆ ದೇವವನನ್ನು ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳಿಂದ 

ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಈಶಾನ್ಯದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡೋದಕಭರಿತವಾದ 

ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಶವನ್ನಿಡಬೇಕು. 

೧೫-೧೬. ಆಗ್ನೇಯ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಳಶ 

ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ನೈರುತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾಕ್ಬತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಳಶವನ್ನೂ, 

ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಕಭರಿತವಾದ ನಾಲ್ದನೆಯ ಕಳಶವನ್ನೂ ಸ್ಪಾಪಿಸಬೇಕು. 
ಇವುಗಳ ಕಂಠಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಗಂಥಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲಂಕರಿಸೆ 
ಬೇಕು. 

೧೭-೧೯. ಎಲ್ರ ಸಾಂಡವಶ್ರೇಷ್ಠನೆ 1 ಶಂಖತೂರ್ಯಗಳು ಭೋರ್ಗರೆಯ: 

ತ್ರಿರಲು ಜಯಶಬ ಗಳಿಂದಲೂ ಮಂಗಳನಾದ್ಯಗಳಿ ದಲೂ ಕೂಡಿ ಕೆಂಪುವಸ್ತ್ರ 

ವನ್ನು ಟ್ರವನೂ, ಕೆಂಪು ಹೂಮಾಲೆಗಳನೂ , ಅನುಲೇಸನ ನಗಳನ್ನೂ ತಾಳಿದವನೂ, 

ವೇದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಎಸನದಲ್ಲಿ ಕ್ರುಳಿತಿರುವನನೂ, ಸುಂದರನೂ, 

ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಲಿಯೂ, ಸಾನ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಂಕರನೂ, ವೇದನಿವ್ಯೈ 

ಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ನಾತನಾದವನೂ, ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತನೂ ಆದ 
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ರಕ್ತಾಂ ಗಾಂ ಚ ತತೋ ದದ್ಯಾದ್ರಕ್ಷೇನಾನಡುಹಾ ಸಹ | 

ಪ್ರೀಯತಾಂ ಭೂನಿಜೋ ದೇವಃ ಸರ್ವದೈನತಪೂಜಿತಃ lH 20 1 

ವಿಪ್ರಂ ಪ್ರದಕ್ಸಿಣೀಕೃತ್ಯ ಪತ್ಲೀಪುತ್ರಸಮನ್ಸಿತಃ । 

ಪಿತೃಮಾತೃಸುಹೃತ್ಸಾರ್ಥಂ ಕ್ರಮಾಪ್ಯ ಚ ನಿಸರ್ಜಯೇತ್ H 201 
ಏನಂ ಕೃತಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಂಥ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಥೇ ನಿಶೇಷತಃ । 

ಯತ್ನುಣ್ಯಫಲನುನ್ಹಿ ಷ್ಟ ೦ ತೆ: € ಸರ್ವಂ ವದಾನ್ಯುಹಂ ॥ ೨೨ ॥ 

ಸಪ್ತ ಜನ್ಮಾನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುರೂಪ 1 ಸುಭಗೋ ಭವೇತ್ | 

ತೀರ್ಥಸ್ಯಾಂಸ್ಕ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ನಾಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ | ೨೩ ॥ 

ಅಕಾಮೋ ನಾ ಸಕಾಮೋ ನಾ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಮೃತೋ ನರಃ । 

ಅಂಗಾರಕಪುರಂ ಯಾತಿ ದೇವಗಂದಧರ್ವಸೂಜಿತಃ ॥ ೨೪ ॥ 

ಉಪಭುಜ್ಯ ಯಥಾ ನ್ಯಾಯಂ ದಿವ್ಯಾನ್ಫೋಗಾನನುತ್ತ ನಾನ್ 

ಇಹ ಮಾನುಷ್ಯಲೋಕೇ ವೈ ರಾಜಾ ಭವತಿ ಧಾರ್ನಿಕಃ ॥ ೨೫ ॥ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನನ್ನು ಯಥಾನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಕ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಬೇಕು. 

೨೦. ಬಳಿಕ "" ಭೂಮಿಜಾತನೂ, ಸಕಲದೇವತೆಗಳಿಂದ ನಮಸ್ಕೃತನೂ 

ಆದ ದೇವನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಲಿ?' ಎಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಆಕಳನ್ನೂ 

ಎತ್ತನ್ನೂ ದಾನಮಾಡಬೇಕು. | 

೨೧. ಪಶ್ಲೀಪುತ್ರರೊಡನೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 

ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಅನ ನನ್ನು, ನಮಸ್ಪರಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ಟೊಡಬೇಕು. 

೨೨. ಇಂತು ಮಾಡಿದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ 

ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. 

೨೩. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಈ ತೀರ್ಥದ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನರನು 

ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೂ ಸುರೂಪನೂ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವನು. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

೨೪. ಬುದ್ದಿ ಸ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿಯಾಗಲಿ ಈ ತೀರ್ಥ 

ದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದ "ನರನು ದೇವಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಕು 

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು. 

೨೫. ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತಗಳಾದ ಸರ್ಪೊ 

ಭೋಗಗಳನ್ನನುಭನಿಸಿ ಈ ಮನುಷ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಧರ್ಮತ 

ನಾಗಿ ಇನಿಸುವನು. 

ಗಿ ಹ 
೯ತ್ಛೃಷ್ಟಗ ಗಳಾದ ದಿವ್ಯ 

ತತ್ಸರನಾದ ಮಹಾರಾಜ 



ಲಲ್ 

a 
[| 

| ೨೬ ॥ 

ಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯ: ಚತ್ತಾರಿಂ 

ಮೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವಾಖಂಡೆೇ 

ಡಿ 

ದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾ 

« ಮಂಗಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ' 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾ 

ಪಂಚ 

ನಾಮಾಷ್ನ 

ಸುರೂಪಃ ಸುಭಗಶ್ಚೈನ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವರ್ಜಿತಃ । 

ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಂ ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಃ 
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॥ ಶ್ರೀಃ 

ಒ್ಸಕೋತಸಂಚಾಶದನಿಕತತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ 

°° ಲಿಂಗವಾರಾಹತೀರ್ಥಮಾಹ ಾ3ತ್ಮನರ್ಣನಂ 

. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: : 

ತಸ್ಕೈನಾಸಂತರಂ ತೀರ್ಥಂ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಮಿತಿಶ್ರುತಂ | 

ದರ್ಶನಾಜ್ನೆ (ವದೇವಸ್ಯ ಯತ್ರಪಾಪಂ ಪ್ರ ಣಶ್ಯ।! ತಿ | 1೧8 
ಕೃತ್ವಾತು "ಕಡನಂ ಘೋರಂ ಜಾನನಾನಾಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರಃ 4 
ನಾರಾಹಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಾಯ ನರ್ಮುದಾಯಾಂ ನ, ವಸ್ಕಿ ತಃ 19 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ದೇವಂ ನಮಸ್ಕತಿ । 

ಸ ಮುಚ್ಯತೇ ನೃಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಪಾಷೈಃ ಪುರಾಕೃತ್ಯಃ 1೩॥ 

ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಬಸ್ಯ ಶುಕ್ಲೇ ಚ ಸಮುಸೋಸಷಿತಃ । 

ಗಂಥಮಾಲೆ ಜನೆಗನ್ನಾ ಫಂ ಸೂಜಯೇತ್ಪಾ ೦ಡುನಂದನ 1೪॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಲಿಂಗವಾರಾಹತೀರ್ಥಮಾ ಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಆ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗೇಶ್ವರವೆಂದು 
ಪ್ರಖಾ ಖ್ಯಾತವಾದ ತೀರ್ಥವಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ನೋಡಲು. 

ಪಾಸ ಸಂಪಾಗುವುದ 

ಯುಧಿಸ್ಮಿರನೆ! ಹಿಂಜಿ ಮಹಾನಿಷ್ಣುವು ದಾನವರೊಡನೆ ವರಾಹ 

ಸಂಪ ನ್ನು ತಾಳಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಯಂದ ವನ್ನು ಮಾಡಿ ನರ್ಮದಾತೀರದಲ್ಲಿ 

ಸದರ. 

. ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಕನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೇನ ದೇವನಿಗೆ 
ಭಮಸ್ಕಂಸಿದವನ್ನು ಹಂದಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಸಾತಕಗೆಳಿಂದಲು ಸಹ ಮುಕ್ತ 
ನಾಗುವನು. 

೪, ಪಾಂಡವಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆ! ಪ್ರತಿಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಸಕ್ಸಗಳ ದ್ವಾದಶಿಯ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಂಧಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಲೋಕೇಶ ರನನ್ನು 
ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 



ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಶ್ಚ ಮಹಾಭಾಗ ದಾನಸಂಮಾನಭೋಜನೈಃ । 
ಪೂಜಯೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ॥೫॥ 

ಸತ ತ್ರಯಾಜಿಫಲಂ ಜಂತುರ್ಲಭತೇ ದ್ವ್ಯಾ ದಶಾಬ್ದ ಜಃ | ಸ 

ಬ್ರಾಹ್ಮ ೈಹಾನ್ಫೊ €ಜಯಂಸ್ರತ್ರ ತದೇವ” ಲಭತೇ" ಫಲಂ 1೬॥ 

ತರ್ನೆಯಿತ್ತಾ ನತ್ಕೂ ಕ್ಷೆ (ವಾನ್ ಸ್ಟಾತ್ವಾ ತದ್ದ ತಮಾನಸಃ । 

ಜಪೇದ್ದಾ ದಶನಾಮಾಸಿ ದೇವಸ್ಯ ಪ್ರರತಃ ಸ್ಥಿತಃ ॥೭॥ 

ಮಾಸಿ ಮೌಸಿ ನಿರಾಹಾರೋ ದ್ಯಾ 'ಹೆಶ್ಕಾ ೦ ಕುರುನಂದನ । 

ಕೇಶವಂ ಪೂಜಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಾಸಿ ಮಾರ್ಗಶಿರೇ ಬುಧಃ HOU 

ಪೌಷೇ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಮಾಘಮಾಸೇ ತು ಮಾಧವಂ । 

ಗೋವಿಂದಂ ಫಾಲ್ಲುನೇ ಮಾಸಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಚೈತ್ರೇ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ ೯ ॥ 

ವೈಶಾಖೇ ಮಧುಹಂತಾರಂ ಜ್ಯೇಷ್ಮ್ಠೇ ದೇವಂ ತ್ರಿನಿಕ್ರಮಂ । 

ವಾಮನಂ ತು ತಥಾಷಾಢೇ ಶ್ರಾವಣೇ ಶ್ರೀಧರಂ ಸ್ಮರೇತ್ ! ೧೦ ॥ 

ಪೃಷೀಕೇಶಂ ಭಾದ್ರಪದೇ ಪದ ಮನಾಭಂ ತಥಾಶ್ವಿ ನೇ। 

ದಾಮೋದರಂ ಕಾರ್ತಿಕೇ ತು ಕೀರ್ತಯನ್ನಾ ವಸೀದತಿ WH ೧೦೧ 

೫. ಬಳಿಕ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸತ್ಪರಿಸಿ ದಾನಗಳಿಂದಲೂ, 

ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿಂದಲೂ, ,. ಭೋಜನಗಳಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವವನ 

ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. | 

೬-೭. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಥಸತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವ 

ಫಲವುಂಟೊ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಾ ಹೃಣಭೊ। ಜನದಿಂದ ಪಡೆಯುವನು. 

ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ನಾನವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತರ್ಪಣ 

ಗಳನ್ಲಿತ್ತು ನಾರಾಯಣನ ಮುಂಡೆ ನಿಂತು ದಾ _ದಶನಾಮಗಳನ್ನು ಜಹಿಸಬೇಕು, 

೮. ಕೌರವಶ್ರೆ ಷ್ಠ ನೆ! ಹೀಗೆಪ ರ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಾದಶಿಯ 

ಉಪವಾಸವನ್ನು 'ಮಾಡಬೆ ನೇಕ. 'ಸಂಡಿತನಾದವನು ಮಾರ್ಗಶಿರಮಾಸದಲ್ಲಿ 
ನಿತ್ಯವೂ ಕೇಶವನನ್ನರ್ಚಿಸಬೇಕು. 

೯.  ಪುಷ್ಯಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾರಾ ಮಾಘದಲ್ಲಿ ಮಾಧನನನ್ನೂ, 
po 

we! ಲ ky ್ | ಫಾಲ್ಗುನದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನನ್ನೂ ಚ್ಛೆ ತ್ರಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಪೂಜಿಸ 
ಬೇಕು. 

೧೦. ವೈಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನನನ್ನೂ, ಜ್ನೇಷ ಶಂ ; 
ನನ್ನೂ, ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ವಾಮನನನ್ನೂ, ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರನನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. 

೧೧. ಭಾದ್ರಪದದಲ್ಲಿ ಹ್ನ ಷೀ ಕೇಶನನ್ನೂ ಆಶ್ವಯುಜದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ 
ಇ i 

ನನ್ನೂ ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಡಾನೋದರನನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸುವವನು ಕಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನ್ಕ್್ 



೮೯೨ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾ ಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ವಾಚಿಕಂ ಮಾನಸಂ ಪಾಪಂ ಕರ್ನುಜಂ ಯತ್ಪುರಾ ಕೃತಂ ! 

ತನ್ನಶ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹೋ ಮಾಸನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಾತ್ H ೧೨ 

ಸ್ವಯಂ ನಿಶುದ್ಧಃ ಸತತಮುನ್ಮಿಸನ್ನಿನಿಷಂಸ್ತಥಾ 

ಶೀಘ್ರಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಭುಂಜಾನೋ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಸಮುದ್ದಿರೇತ್ 1 ೧೩ ॥ 

ಸರಮಾಪದ್ಗ ತಸ್ಯಾಪಿ ಜಂತೋರೇಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ । 

ಯನಾ ಸಾಧಿತೇರ್ನಿಷ್ಟೊ ರ್ಮಾಸನಾಮಾನಾಕೀರ್ತನಂ nov 

ತಾ ನಿಶಾಸ್ತೆ € ಚೆ ದಿವಸಾಸ್ತೆ € ಮಾಸಾಸ್ತೇ ಚ ವತ್ಸರಾಃ । 

ನರಾಣಾಂ ಸಫಲಾ ಯೇಷು ಚಿಂತಿತೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ | ೧೫ ॥ 

ಪರಮಾಪದ್ಧತಸ್ಯಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ | 

ನಾಃ ನಸರ್ಪತಿ ಹೃ ಣೆ ದ್ಮಾ ತ್ಸ ಯೋಗೀ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ H ೧೬ ॥ 

ತೇ ಭಾಗ್ಯ ಹೀನಾ "ಮನುಜಾಃ ಸುಶೋಟ್ಯಾ 

ಸ್ತೇ ಭೂಮಿಭಾರಾಯ ಕೃತಾ :ವತಾರಾಃ J 

ಅಚೇತನಾಸ್ತೇ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಾ | | 
ಯೇ ಭಕ್ತಿಹೀನಾ ಭಗವತ್ಯನಂತೇ 64 ‘HO 

೧೨. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಈ ಮಾಸನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದಲೇ 

ಹಿಂದೆ ವಾಜ್ಮನಃಕಾಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳೂ ನಾಶವಾಗು 

ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನಿಲ್ಲ. | : 

೧೩. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ 
ನಿಷ್ಣು ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರಹೀನವಾಗಿ ಔಡ ಅನ್ನ ವನ್ನು ಬೇಗ 

ವಮನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದನ್ನು ನೋಡು. 

೧೪. ನರಮಾಸತಿ ತ್ರಿನಲ್ಲಿರುವವನಿಗೂ ಮಾಸಾಧಿಪತಿಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು 

ನಿನ ಆ ಮಾಸದ ನಾಮದ ಜನವೇ ಸರನೋಪಾಯನಾಗಿರುವುದು. 
೧೫. ಯಾವ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ತಿಂಗಳುಗಳ 

ಲ್ಲಿಯೂ, ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನರರು ಸ್ಮರಿಸು 

ನಕ್ಕ, ಅಗಳು ಸಫಲಗಳು. 

ಸರಮಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರೂ ಯಾವನ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವದೇವನು 

ನುರಿಯಾಸುವುದಿ್ಲರ, ಅವನೇ "ಯೋಗಿಯು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

೧೭. ಭಗವಂತನಾದ ಅನಂತನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಕಿ ಕ್ರಿಯಿಲ್ಲವೊ, ಅವರೇ 

ಭಾಗ್ಯಹೀನರು. ಶೋಚ್ಯ ರು. - ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟ ರುವವರು. 

ಅಜೇತನರು.. ಪಶುಗಳಿಗೆ. ಸಮಾನರು. 



ನಿಶೋನಪಂಚಾಶದಿಕಶತತಮೊ:ರಿಥಧ್ಲಾ ಯಃ ೮೯ 

ತೇ ಪೂರ್ಣಕಾಯಾ ಪುರುಷಾಃ ಪೃಥಿ 
ತೇ ಸ್ವಾಂಗಪಾತಾದ್ಭು ವನಂ" ಪಃ 

ನಿಚಕ್ಸೃಣಾ ನಿಕ್ನ ನಿಭೂಷಣಾಸ್ತೆ ( 
"ಚೀ ಭಕ್ಷ ಯುಕ್ತಾ ಭಗವತ್ಯನಂತೇ 1 ೧೮ ಹ 

ಸ ಏನ ಸುಕೃತೀ ತೇನ ಲಬ್ಧಂ ಜನ್ಮ ತಕ್ಕೋ ಫಲಂ । 

ಚಿತ್ತೇ ವಚನಿ ಕಾಯೇ ಚ ಯಸ್ಯ ದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ 1 ೧೯॥ 

ನಿತತ್ತೀರ್ಥವರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಲಿಂಗೋ ಯತ್ರ ಜನಾರ್ದನಃ | 
ವಂಚಯಿತ್ವಾ ರಿಪೂನ್ ಸಂಖ್ಯೇ ಕ್ರೋಡೋ ಭೂತ್ವಾ ಸನಾತನಃ ॥ ೨೦0 

ಉಪಪ್ಸನೇ ಚಂದ್ರಮಸೋ ರವೇಶ್ವ 

ಯೋ ಹೃಷ್ಟಕಾನಾಮಯನದ್ವಯೇ ಚ। 

ಪಾನೀಯಮ ಪ್ಕತ್ರ ತಿಲೈರ್ನಿಮಿಶ್ರಂ 

ದದ್ಯಾತ್ಹಿ ತ್ರಿತ್ರಭ್ಯಃ ಪ್ರ ನ ಯತೋ ಮನುಷ್ಯಃ 1 ೨೧೫ 

ಘೋಷೋನ್ಮೀಲಿತ ಹೇರುರಂಧ್ರನಿವಹೋ ದುಃಖಾಬ್ಲಿಮಜ ತ್ತ ವಃ 
ಜಿ ಅ 

ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತರಸಾತಲೋಪದರಬೃಹತ್ಸಂಕಾರ್ಧಮಗ್ಗಕ್ಸುರಃ | 

೧೮. ಯಾರು ಷಡ್ಲುಣ್ಣೆಶ್ವರ್ಯಭರಿತನಾದ ಆ ಸರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಮಾಡುವರೊ, ಆ 3 ರುಷರೇ ಪ್ರ ್ರಣ್ಯವಂ ೦ತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವತಾರ 

ದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸವಿತ್ರ ೂಳಿಸುವವರು. ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿ ಶಾಲಿಗಳು. 

ರೋಕಕ್ಕೆ ಆಲಂಕಾರಪ 

೧೯. ಯಾವನ 

ತೆ ಯರು. 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ, ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ 
ಕಳ್ 

ಖಯ 
ವ. 

ಎಷ್ಟ (ಹಾಸ ಟಿ ಲ್ಲಿ ಕಕ ಕ ಸ್ 

ದಂ ಲ ನ ಚಿಪ್ನ ಗುಳ್ಳ, ಈ ತೀರ್ಥೊೋತ್ತಮವು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವು. 

ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಅನಾದಿಯಾದ ದೇವನು ಕಾಡುಹಂದಿ 
ಲ 

ಯಾದನು. 

೨೧. ಚೆಂದ ಸೂರ್ಯರ ಗ್ರಹಣಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ. ಅಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ, 

ಉತ .ರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪುಣ.ಕಾಬಗಳಲಿಯೂ ಇಲಿ ತಿಲನಿತ್ಕಿತವಾದ 
ಬಲಿ rN ಡಿ ಗಗ ಗ ಬ 

ಕ } pe ಸ್ ಹ ಸ ಛು ಕ ಈ 

ಜಲದಿಂದ ಮಾನವನು ಪ್ರಯತಶ್ನಪೂರ್ವ ನಾಗಿ ತರ್ನಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು 

೨೨. ಮುಸುಡಿಯಿಂದ ಮೇರುವಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದುದೂ, 
mud ಇ 



ಲೀಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಫೂತ್ಕಾಕರೋತ್ಕರನುನ್ನವಾತನಿದಲದ್ದಿಗ್ನಂತಿನಾದಶ್ತು ತ್ರತಿನ್ಯಸ್ತ 
ಸ್ತ ಬ್ಧ ವಪ್ಪ 'ಶ್ರು ತಿರ್ಜನತು ವಃ ಫ್ರೊ ಡೋ ಹರಿಃ ಶಾಂತಯೇ ॥ ೨೨ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದೇ ಮುಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

44 ಲಿಂಗನಾರಾಹತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ ೨೨ 

ನಾಮ್ಮೆ ಕೋನಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮನೋತ ಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಗೊರಸುಗಳುಳ್ಳದುದೂ, ಫೂತ್ಯಾರದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ 

ಚೆದರಿದ ದಿಗ್ಗಜಗಳ ಫೀಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಕೆವಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿರಿಸಿ ನಿಶ್ಚಲ 

ವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದೂ ಆದ ಕ್ರೋಡದ-ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ ಶ್ರಿ (ಹರಿಯು ನಿಮಗೆ 

ಶಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ತೊ (ತಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ 

ಶ್ರೀಸಾ ) ೦ದಮಹಾಪುರಾಣದೆ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

44 ಲಿಂಗವಾರಾಹತೀರ್ಥಮಾಹಾತ | ೈನರ್ಣನ??ವೆಂಬ 

ನೂರನಲನತ್ತ್ನೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಚ ಶ್ರಿ, £4 

ಅಥ ಸಂಚಾಶದಧಿಕತತತಮೋ ಧ್ಯಾಯಃ 
ಕುಸುಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ 2. 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮ ಹಾರಾಜ ಕುಸುಮೇಶ್ವ ರಮುತ್ತಮಂ | 

ದಕ್ಷಿಣೇ ನರ್ಮದಾಕೂಲೇ ಉಪಪಾತಕನಾಶನಂ 1 ೧॥ 

ಕಾಮೇನ ಸ್ಥಾ ಸಿತೋ ದೇವಃ ಕುಸುಮೇಶ್ವ ರಸಂಜ್ಞಿ ತಃ । 

ಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ದೇವದೇವ ಸನಾತನಃ 1೨ ॥ 

ಕಾಮೋ ಮನೋಭವೋ ವಿಶ್ವಃ ಕುಸುಮಾಯುಧಚಾಪಭೃತ್ । . 

ಸ ಕಾಮಾನ್ನದಾತಿ ಸರ್ವಾನ್ಹೂ, ಜಿತೋ ಮಖಾನಕೇತನಃ HA 

ತೇನ ನಿರ್ವಗ್ಧ ಕಾಯೇನ ಚಾರಾಧ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಂ । 

ಅನಂಗೇನ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ರಮಂಗಿತ್ವಂ ನರ್ಮದಾತಟೇ HO 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾದ: ಅ 

ಅಂಗಿಭೂತಸ್ಯ ನಾಶತ್ವಮನಂಗಸ್ಯ ತು ಮೇ ವದ । 

ನ ಶ್ರುತಂನ pe ಮೇ ದೃಷ್ಟಂ ಭೂತಪೂರ್ವಂ ಕಡಾಚೆನ : HE 

ಕನ್ನಡದ ಅನುನಾದ 
ಕುಸುಮೇಶ ಶೃ ಶತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೃವರ್ಣನ 

೧.  ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಮಹಾರಾಜನೆ! ಬಳಿಕ 
ನರ್ಮದೆಯ ದಕ್ಷಿಣತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿ ಉಪಪಾತಕಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ 

ಉತ್ತಮವಾದ ಕುಸುಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

೨. ಸನಾತನನಾದ ಕುಸುಮೇಶ್ವರನೆಂಬ ಈ ಮಹಾದೇವನು ಮನ್ಮಥ 

ನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವನು. 

ಕ್ರ ನಿಷ್ಣುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟ ದವನೂ, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯೂ, ಪುಷ್ಪ 

ಬಾಣಗಳನ್ನೂ ಧನುಸ್ಸನ್ನೂ ಹಿಡಿದವನೂ, ಮಾನಧ್ವಜಲಾಂಛಿತನೂ ಆದ 

ಕಾಮನು ಪೂಜಿತನಾದರೆ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟ ಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುವನು. 

೪. ಅಂತಹ ಕಾಮನು ತನ್ನ ದೇಹವು ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗಲು ನರ್ಮದಾ 

ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ ಮೇಶ್ವರನ ನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅನಂ ಂಗನಾಗಿದ್ದ ವನು ಪುನಃ ಸ್ವೂಲರೂಪ 

ವನ್ನು ತಾಳಿದನು 

|, ಯುಧಿಸ್ಠಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಮನ್ಮಥನು ನಾಶ 

ವಾಡುವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಇಂತಹ ವೃತ್ತಾ ೦ತವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆಲ್ಲಿಯೂ 

ನೋಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ. 



ಎ ೯೬ ಶ್ರೀ ಸ 
ಸ್ 

ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಯಥಾನೃ ತ್ತಮಾಚಕ್ಸ್ಚ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮ । 
ಶ್ರೊ ತತುಮಿಚ್ಛಾ ಮಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಭೀಮಾರ್ಜುನಯನೈಃ ಸಹ | ೬ ॥ 
FY ಮಾರ್ಕಲೋೀಯ ಬಿನಾ: — 

'ಆದೌ ಕೃತಯುಗೇ ತಾತ ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ । 
ತಪಶ್ಚ ಚಾರ ನಿಪುಲಂ ಗಂಗಾಸಾಗರಸಂಸ್ಥಿ ತಃ én 
ತೇನ "ಸಂಪಾದಿತಾ ಲೋಕಾಸ್ತಸಸಾ ಸಸುರಾಸುರಾಃ | 
'ಜಗ್ಮುಸ್ತೇ ಶರಣಂ ಸರ್ವೇ ಡೇನದೇನಂ ಶಚೀಪತಿಂ un 
ವ್ಯಾಪಕಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಡೇನದೇನೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ | 
ಸಂತಾಷಯತಿ ಲೋಕಾಂಸ್ರ್ರೀಂಸ್ತನ್ನಿ ನಿನಾರಯ ಗೋಪತೇ | ೯॥ 
ಶ್ರು ತ್ವಾ ತದ್ವಚನಂ ತೇಷಾಂ ದೇನಾನಾಂ ಬಲವೃತ್ರಹಾ | 
ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಮನಸಾ ತಪೋನಿಘ್ನಾಯ ಜಾದಿಶತ್ 1 ೧೦ ॥ 
'ಅಪ್ಪರಾಂ ಮೇನಕಾಂ'ರಂಭಾಂ ಘೃತಾಚೀಂ ಚ ತಿಲೋತ್ತಮಾಂ | 
ನಸಂತಂ ಕೋ ಕಿಲಂ ಕಾಮಂ ದಕ್ಸಿಣಾನಿಲಮುತ್ತ ಮಂ 1 ೧೧॥ 
ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ಮಹಾದೇವಂ ತಪಶ್ಚ ರಃಣತತ್ವ ರಂ | | 
ಕ್ಫೋಭಯಧ್ದಂ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಗಂಗಾಸಾಗರವಾಸಿನಂ 8 ೧೨॥ 

೬. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೆ! ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆದಂತೆಯೇ ಹೇಳುವವನ 
ನಾಗು; ಈ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದಡೇವರೊಡನೆ ಕೇಳಲಿಚ್ಛೆ ಸುವೆನು. 

೭. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾಕನೆ:--ರಾಜನೆ! ಮೊದಲು ಕೃತ 
"ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವದೇವನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಗಂಗಾಸಾಗರಕೆ ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು 
ಡುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನ್ನಾ ಚರಿಸಿದನು. 

೮. ಆತನು ತಸಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಲು ದೇನ 
'ದಾನವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವೋತ, ಮನಾದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಶರಣುಹೊಂದಿದರು. 

ದೇವ ದೇವನಾದ ಮಹೇಶ್ವ ರನು ಸಕಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ 
ಮೂರು ರೋಕಗಳನ್ನೂ ಪರಿತನಿಸುತಿ 3 ರುವನು. ಇಂದ ಪ್ರೆ! ಅವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು.” 

೧೦. ಎಂದು ನುಡಿದ ದೇವತೆಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಲವೃ ತ್ರಘಾತಕನಾದ 
ಮಹೇಂದ್ರ ನು ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಚಿಸಿ ಆತನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ “ನಪ ವನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡುವಂತೆ ಅನ ಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. 

೧೧. ಮೇನಕೆಯೆಂಬ ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನೂ , ರಂಭೆ, ಫೃತಂಚಿ, ತಿಲೋತ್ತಮೆ 
'ಯರನ್ನೂ, ವಸಂತನನ್ನೂ, ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನೂ  ದಕ್ಷಿ ರ್ರೈಣದಿಕ್ಟನ ಮಂದಮಾರುತ 
ನನ್ನೂ ಕಾಮಸ ಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಂತೆಂದನು. 

೧೨. “ನೀವು ಗಂಗಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತ ತಪಶ್ಚರಣ 



ಪಂಚಾಶದಧಿಕೆಶತತನೋ$ಧ್ಯಾ ಯ ೬೪೯೩ 

ಏನಮುಕ್ಕಾಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವೇ ದೇವರಾಜೇನ ಭಾರತ । 

ವೇವಾಪ್ಸ ರೇಸಮೋಪೇತಾ ಜಗ್ಮುಸ್ತೇ ಹರಸನ್ನಿಧೌ ! ೧೩ ॥ 

"ವಸಂತಮಾಸೇ ಕುಸುಮಾಕರಾಕುಲೇ 

ಮಯೂರದಾತ್ಕೂಹ ಸುಕೋಕಿಲಾಕುಲೇ । 

ಪ್ರನೃತ್ಯ ದೇವಾಪ್ಪರಗೀತಸಂಕುಲೇ 

ಪ್ರವಾತಿ ವಾತೇ ಯಮನೈರ್ಬುತಾಕುಲೇ Hl ೧೪॥ 

ತೇನ ಸಂಮೂರ್ಛಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಂಸರ್ಗಾಚ್ಹ ಖಗೋತ್ತಮಾಃ । 
ಮಧುಮಾಧವಗಂಧೇನ ಸಕನ್ನರಮಹೋರಗಾಃ i ೧೫ ॥ 

ಯಾವದಾಲೋಕತೇ ತಾವತ್ತದ್ವನಂ ವ್ಯಾ ಕುಲೀಕೃತಂ | 

ವೀಕ್ರತೇ ಮದನಾವಿಷ್ಟ 0 ದಶಾವಸ್ಥಾ ಗತಂ ಜನಂ” ॥ ೧೬ ॥ 

ಜೇನದೇವೋಕಿ ದೇನಾನಾಮವ; ಸತ್ರಿತಯಂ ಗತಃ । 

ಸಾತ್ಮಿಕೀಂ ರಾಜಸೀಂ ರಾಜಂಸ್ತಾಮಸೀಂ ತಾಂ ಶೃಣುಷ್ಟ ಮೇ ೦೭ 

ದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವ ಪರಮಶಿವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಲಾನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಭೆ 

ಸೊಳಿಸಿರಿ. 7? 

೧೩. ಧರ್ಮನಂದನನೆ! ಇಂತೆಂದ ದೇವರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಆವ 

ಕೆಲರೂ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪರೆಯರೊಡರೆ ಮಹೇಶ, _ರನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ 

ಹೊರಟರು. 

೧೪. ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಷ್ಪಗಳು ತುಂಬಿರಲು, ಸನಿಲುಗಳೂ, ಭರತರ್ಪ 

ಗಳೂ, ಕೋಗಿಲೆಗಳೂ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿ ರಲು, ದೇವತೆಗಳ ಮತ 

ತುಗೀತಗಳು ಪಡೆಯು ರಲು, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದಲ 

ಮಾರು ತವು ಬೀಸುತ್ತಿ Ms 'ವಸಂತಕ್ ಇಲವು ಫು 
ವ ಸ್ಪ , 

೧೭. ರಾಜನೆ! ಮಹಾದೇವನು ಸಹ ಸಾತ್ತಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ 

ಗಳೆಂಬ ಮೂರ » ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ತಾಳಿದನು. 

ಕೇಳು. 

ಆ ಗಳೆ ಪ್ರಾಳೆ ಲೆ, ಬ 4 wen ಯ ಆವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. 



ರ್ಲ೮ ' ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣ೦ - 

ಏಕಂ ಯೋಗಸಮಾಧಿನಾ ಮುಕುಲಿತಂ ಚಕ್ಸುರ್ದ್ದಿತೀಯಂ ಪುನಃ 
ಸಾರ್ನತ್ಯಾ ಜಘನಸ್ಥಲಸ್ತನತಟೇ ಶೃಂಗಾರಭಾರಾಲಸಂ | : 

ಅನ್ಯದ್ಧೂರ ನಿರಸ್ತಚಾಪಮದನಕ್ರೋಧಾನಲೋದ್ದೀಪಿತಂ 
ಶಂಭೋರ್ಭಿನ್ನರಸಂ ಸಮಾಧಿಸನುಯೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಂ ಹಾತುವಃ॥೧೮॥ 

ಏನಂ ದೃಷ್ಟಃ ಸ ದೇನೇನ ಸಶರಃ ಸಶರಾಸನ್ಯ( | 
ಭಸ್ಮೀಭೂತೋ ಗತಃ ಕಾನೋ ವಿನಾಶಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ 1೧೯॥ 
ಕಾಮಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕ್ಸೈಯಂ ಯಾತಂ ತತ್ರ ದೇವಾಪ್ಸರೋಗಣಾಃ ॥ 
ಭೀತಾ ಯಥಾಗತಂ ಸರ್ವೇ ಜಗ್ಮುಶ್ರೈವ ದಿಶೋ ದಶ 1 ೨೦ ॥ 

ಕಾಮೇನ ರಹಿತಾ ಲೋಕಾಃ ಸಸುರಾಸುರಮಾನವಾಃ | | 
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಶರಣಂ ಜಗ್ಮುರ್ದೇನಾ”ಇಂದ್ರಪುರಶೋಗಮಾಃ ॥ 20 
ಸೀದಮಾನಂ ಜಗದ್ದೃಷ್ಟ್ಟಾ ತಮೂಚುಃ ಸರಮೇಸಷ್ಮಿಸಂ | | 
ಜಾನಾಸಿ ತ್ವಂ ಜಗಚ್ಛೇಷಂ ಪ್ರಭೋ ಮೈಥುನಸಂಭವಾತ್ ॥ ೨೨ ॥ 

. ೧೮. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಯೋಗಸಮಾಧಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿ 
ದ್ದಿತು. ಎರಡನೆಯದಾದರೊ ಪಾರ್ವತಿಯ ಶೃಂಗಾರಾಧಿಕ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ 
ಆಕೆಯ ಜಘನಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ಸ್ಮನಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ನಟ್ಟಿದ್ದಿತು. ಮೂರನೆಯ 
ಕಣ್ಣು ದೂರದಿಂದಲೇ ಮನ್ಮಥನ ಬಿಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ಕೋಪ 
ವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ 
ಭಿನ್ನವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ತ್ರಿಣೇತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು 
ಕಾಪಾಡಲಿ. | 64 

೧೯. ಇಂತು ಮಹಾದೇವನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಕಲ ಜೀವರನ್ನೂ 
ಕ್ಸೋಭೆಗೊಳಿಸಲು ಮನ್ಮಥನು ತಾನೇ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣಗಳೊಡನೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ 
ಯಾದನು. 

೨೦. ಕಾಮನು ನಾಶವಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೂ 
ಅಸ್ಸರೋಗಣಗಳೂ ಭಯಗೊಂಡು ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಜೆದರಿ ಓಡಿಹೋದರು. 

೨೧. ಕಾಮಹೀನಗಳಾದ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೂ, ರಾಕ್ಚಸರೂ, 
ಮಾನವರೂ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತ 
ರಾದರು. | 

೨೨. ಲೋಕನೆಲ್ಲವೂ ಪರಿತಸಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು 
ಸರಮೇಷ್ಮಿಗೆ ಇಂತೆಂದರು: “ಪ್ರಭುವೆ! ಮೈಥುನದಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ನಡೆದು 

ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಬಲ್ಲೆಯಷ್ಟೆ! 



ಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ರ್ಲ೯ 

ಪ್ರ ಜಾಃ ಸರ್ವಾ ನಿಶುಷ್ಯ ತಿ ಕಾಮೇನ ರಹಿತಾ ವಿಭೊ। ॥ ೨೩ ॥ 

ಏತಚ್ಛು ೨ತ್ವಾ ವಚಸ್ತೇಷಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರ ಪಿತಾಮಹಃ । 

ಜಗಾನು ಸತ್ತ ತ್ರ "ಯತ್ರ ದೇವೋ ನುಹೇಶ್ವ ರಃ ॥ ೨೪ ॥ 

. ಅತೋಷಯಜ್ಜ ಸನಾ ಥಂ 'ಸರ್ವಭೂತಮಹೇಶ್ಸೆ ರಂ ! 

ಸ್ತುತಿಭಿರ್ದಂಡತ್ಯೆ $ ಸ್ತೊ ತೈರ್ನೇದನೇಡಾಂಗಸಂಭವ್ಯೆ $ | ೨೫ ॥ 
ತತಸ್ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾ ದೇವೋ ದೇವಾನಾಂ ಪರಮೇಶ್ವ ರಃ | 
ಉವಾಚ ಮಧುರಾಂ ವಾಣೀಂ ದೇವಾನ್ ಬ್ರಹ | ಪುರೋಗಮಾನ್॥ | ೨೬ ॥ 

೨೦ ಕಾರ್ಯಂ ಕಶ್ಚ ಸಂತಾಪಃ ಕಂ ವಾ ಗಮನಕಾರಣಂ | 

ದೇವತಾನಾಮೃಷೀಣಾಂ ಚ ಕಥ್ಯತಾಂ ಮಮ ಮಾ ಚಿರಂ ॥ ೨೭॥ 

ದೇವಾ ಊಚ॥$:-. ಃ 

ಕಾಮನಾಶಾಜ್ಞಗನ್ನಾಥೋ ಭವಿತಾಂಯಂ ಚರಾಚರೇ । 

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ತ್ನ ೦ ಪುನಃ ಶಂಭೋ ಉತ್ಪಾದಯಿತುಮರ್ಹಸಿ ॥ ೨೮ ॥ 

ಏತಚ್ಚು ತ್ವಾ "ಧಚಸ್ತೆ (ಷಾಂ ವಿಮೃಶ್ಯ ಸರಮೇಶ್ವ ರಃ । 

ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಕಾಮಸ್ಯ ವಿಗ್ರ ಹಂ ̀ುವಿ ದುರ್ಲಭಂ 1೨೯॥ 

೨೩-೨೪. ಕಾಮರಹಿತಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದು 

: ರುವುವು. ೇವತೆಗಕ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಿತಾಮಹನು ಅನರನ್ನು ಕೂಡಿ 

೨೫. ಮತ್ತು Fo ರನ. ಸಕಲ ಭೂತಗಳ ಥಿಯಾಮಕನೂ ಆದ 

ಆತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಗಳಿಂದಲೂ, ದಂಡಕಗಳಿಂದಲೂ, ವೇದಗಳೊಳಗಿನ ಮಂತ್ರ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದನು. | 

೨೬. ಅದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ದೇವಾಧಿದೇವನಾದ ಪರಮೇ ಶ್ವರನು 

ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಧುರನಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. 

೨೭. “ಜೀವತೆಗಳಿಗೂ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಈಗ ನನ್ಸ್ಟಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ 

ಕೆಲಸವೇನು? ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಕಟವೇನು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ನೇನು? ತಡೆಮಾಡದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ.” 

೨೮. ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ —ಪರಮೇಶ್ವರನೆ! ಕಾಮನ ನಾಶದಿಂದ 

ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಸಕಲಬ್ರ ಹ್ಮಾಂಡವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಆದುದ 

ರಿಂದ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕೋಕಗಳನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

೨೯. ದೇವತೆಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹಾದೇವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ 

ಚಿಂತಿಸಿ ಕಾಮನಿಗೆ ಭೂರೋಕದಲ್ಲಿ. ದುರ್ಲಭವಾದ ರೂಪವು ಬರುವಂತೆ ಅನು 

ಗ್ರಹಿಸಿದನು. 



೯೦೦ ಶ್ರೀ ಸ್ನಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಆಜಗಾಮ ತತಃ ಶೀಘ್ರಮನಂಗೋಹ್ಯಂಗತಾಂ ಗತಃ । 
ಪ್ರಾಣದಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ನೃಪಸತ್ತಮ 1೩೦ ॥ 
ತತಃ ಶಂಖನಿನಾದೇನ ಭೇರೀಣಾಂ ಸಿಃಸ್ಟಸೇನ ಚ | 
ಅಭ್ಯನಂದಂಸ್ತತೋ ದೇವಂ ಸುರಾಃಸುರಮಹೋರಗಾಃ ॥ ೩೧ ॥ 
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಸುರಸತ್ತಮಾಃ । | 
ವಿಸರ್ಜಿತಾಃ ಪುನರ್ಜಗ್ಮುರ್ಯಥಾಗತಮರಿಂದವು H ೩೨ ॥ 
ಗತೇಷು ಸರ್ವದೇವೇಷು ಕಾಮದೇವೋಃಪಿ ಭಾರತ । ' 
ತನಶ್ಚಚಾರ ನಿಪುಲಂ ನರ್ಮದಾತಟಮಾಶ್ರಿತಃ ॥ ೩೩ ॥ 
ತಪೋಜಪಕೃಶೀಭೂತೋ ದಿವ್ಯಂ ನರ್ಷಶತಂ ಕಲ । | 
ಮಹಾಭೂತೆ ೈರ್ನಿಫ್ನತರೈಃ ಸೀಡ್ಕಮಾನಃ ಸಮಂತತಃ ॥ ೩೪॥ 
ಆತ್ಮನಿಫ್ಲುವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಸಂಸ್ಕ ತಃ ಕುಂಡಲೇಶ್ವ ರಃ । ' 
ಚಕಾರ ರಕ್ಟಾಂ ಸರ್ವತ್ರ ಶರಪಾತೇ ನೃಪೋತ್ತ ಮು | ೩೫ ॥ 
ತತಸ್ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾದೇವೋ ದೃ ಡಭಕ್ತ್ಯಾ ವರಪ್ರದಃ । | 
ವರೀಣ ಚ ೦ದಯಾಮಾಸ ಕಾಮಂ ಕಾಮನಿನಾಶನಃ ॥ ೩೬ ॥ 

ಅಕ, 

೩೦. ಮಹಾರಾಜನೆ! ನಿಮಿ ಷಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿ ದ್ವಂತೆಯೇ 
ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರದನಾದ ಮನ್ಮಥನು "ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದನು. 

೩೧. ಆಗ ದೇವತೆಗಳೂ, ಅಸುರರೂ, ನಾಗರೂ ಶಂಖಧ್ವನಿಗಳಿಂದಲೂ, 
ಬೇರಿಗಳ ನಾದಗಳಿಂದಲೂ: ಮಹೇಶ್ವ ರನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. | 

೩.೨. ದೇವದೇವೇಶ್ವ ರನಿಗೆ ಸಮಸ್ಸ ರಿಸಿ ಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತ್ಯ ರಾದ ' ದೇವತೆಗಳು. 
ಆತನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ತಮ ಒತಮ್ಮ ಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. 

೩೩. ಭರತಕುಲತಿಲಕನೆ! ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೂ ಹೊರಟುಹೋಗಲು 
ಮನ್ಮಥನೂ ನರ್ಮದಾನದಿಯ ತೀರವನ್ನು ಸೇರಿ ಬಹಳಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ 
ದನು. 

೩೪. ಒಂದು ನೂರು ದಿವ್ಯ ವರ್ಷಗಳ ತಪಸಿ ರಿಂದಲೂ ಜಸದಿಂದಲೂ 
ಆತನ ದೇಹವು ಕ್ಸ ಶನಾಯಿತು. ಫ್ನಗಳನ್ನು ಂಟುಮಾಡಲು ಮಹಾ ಭೂತಗಳು 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯತಿ ಸುತ್ತಿರುವ. 

೩೫. ಮಹಾರಾಜನೆ! ಆತನು ತನ್ನವಿಘ ಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಕುಂಡಲೇಶ್ವ ರ 
ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ ಶಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 

೩೬. ಮನ್ಮಥನೈರಿಯಾದ ಮಹಾಜೇವನು ಅತನ ದ ಭಕ್ತಿ, ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ದವ 
ನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ ನ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಪ ಸ ಲೋಧಗೊಳಿಸಿದು. 



ಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತನೋಧ್ಯಾಯ ೯೦೧ 

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತುಷ್ವಂ ಮಹಾದೇವಮುವಾಚ ರುುಷಕೇತನಃ । 

ಪ್ರಣತಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿರ್ಭೂತ್ವಾ ದೇವದೇವಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ 1 ೩೭ ॥ 

ಯದಿ ತುಷ್ಬೋಂಸಿ ದೇವೇಶ ಯದಿ ದೇಯೋ ನರೋ ಮಮ । 

ಅತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಸದಾ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಭನ ॥ ೩೮ ॥ 

ತಥೇತಿ ಚೋಕ್ತ್ವಾ ವಚನಂ ದೇನದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ । 

ಜಗಾಮಾಕಾಶಮಾವಿಶ್ಯ ಸ್ತೂಯಮಾನೋಃಪ್ಸರೋಗಣೈೈಃ HAF 

ಗತೇ ಚಾದರ್ಶನಂ ದೇನೇ ಕಾಮದೇವೋ ಜಗದ್ಗುರುಂ | 

ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಸುಮೇಶ್ವರಸಂಜ್ಞಿತಂ ॥ ೪o 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಹ್ಯುಪವಾಸಪರಾಯಣಃ । 

ಚೈತ್ರಮಾಸೇ ಚತುರ್ದಶ್ಕಾಂ ಮದನಸ್ಯ ದಿನೇಂಥವಾ * ॥ ೪೧॥ 

ಪ್ರಭಾತೇ ನಿಮಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪೂಜ್ಯ ದಿವಾಕರಂ | 
ತಿಲಮಿಶ್ರೇಣ ತೋಯೇನ ತರ್ಪಯೇತ್ಪಿತೃದೇವತಾ 1 ೪೨ ॥ 

ಕೃತ್ವಾ ಸ್ನಾನಂ ವಿಧಾನೇನ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ತಂ ನೃಪ। 

ಪಿಂಡನಿರ್ವಪಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು 1 ೪೩ ॥ 

ವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಾನಕೇತನನಾದ ಮನ್ಮಥನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು 

ಮಾಡಿ ಕೈಮುಗಿದು ಇಂತೆಂದನು. 

೩೮. " ಲೋಕನಾಥನೆ! ಮಹೇಶ್ವರನೆ! ನೀನು ಸಂತುಸ್ಟನಾಗಿ ವರವನ್ನು 

ಕೊಡುವೆಯಾದರೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವುಂಬಾಗಿರಲಿ. `' 

೩೯. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಮಹೇಶ್ವರನು ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತು ಅಪ್ಪರೊಃ 

ಗಣಗಳು ಹೊಗಳುತ್ತಿರಲು ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. 

೪೦. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಮಹಾದೇವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಲು ಕಾಮದೇವನು 

ಅಲ್ಲಿಯೇ_ಕುಸುಮೇಶ್ವರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜಗದ್ಗುರುವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದನು. 

೪೧. ಚೈತ್ರಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಸದ ಚತುರ್ದತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ತ್ರಯೋದಶಿಯ 

ದಿನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 

| ೪.೨. ಮಾರನೆಯ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ 

ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ತಿಲೋದಕದಿಂದ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ನಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ 

ಬೇಕು. 

೪೩. ಪುನಃ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದಿತ್ಯನ ಪೂಜೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಪಿತೃಗಳ 

ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಂಡಪ್ರದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು 

ಕೇಳು. 



೯೦೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ -. 

ಸತ್ರಯಾಜಿಫಲಂ ಯಚ್ಚ ಲಭತೇ ದಾ ಸದಶಾಬ್ದಿ ಕಂ || 

ನಿಂಡವಾನಾತ್ರ ಲಂ ತಚ್ಚ” ಲಭತೇ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ HOON 

ಅಂಕೋಲನೂಲೇ ಯಃ ಫಿಂಡಂ ನಿತ್ಯಾ ನುದ್ದಿ ಶ್ಯ ದಾಹಪಯೇತ್ । 

ತಸ್ಯ ತೇದಾ ಸದಶಾಬ್ದಾನಿ ತೃ ಹ್ತಿಂ ಯಾಂತಿ ಶಿತಾನುಹಾಃ 1 ೪೫೫ 

ಕೃಮಿಕೀಟಿಪತಂಗಾ ಯೇ ತತ ತೀರ್ಥೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ | 

ಸ್ರಾಪ್ಲುನಂತಿ ಮೃತಾಃ ಸ್ವರ್ಗಂ 80 ಪುನರ್ಯೇ ನರಾ ಮೃತಾಃ ॥ ೪೬॥ 

ಸನ್ಯಾಸಂ ಕುರುತೇ ಯೋಂತ್ರ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ 

ಕಿಸುಮೇಶೇ ನರೋ ಭಕ್ಕ್ಯಾ ಸ ಗಚ್ಚೆ ಚ್ಛಿ ನಮಂದಿರಂ 1 ೪೭॥ 

ತತ್ರ ದಿನ್ಯಾಪ್ಸರೋಭಿಶ್ಚ ದೇವಗಂಧರ್ನಗಾಯಸ್ಕೆಃ | 

ಸ್ರಿ ಇಡತೇ ಸೇನ, ಮಾನಸ್ತು ಕಲ್ಪಕೋಟಶತಂ ನೃಪ 1 ೪೮ ॥ 

ಸೂರ್ಣೀ ಚೈ ನ ತತಃ ಕಾಲ ಇಹ ಮಾನುಷ್ಯತಾಂ ಗತಃ । 

ಜಾಯತೇ ರಾಜರಾಜೇಂದ್ರೈಃ ಪೂಜ್ಯ ಮಾನೋ ನೃಪೋ ಮಹಾನ್॥ ೪೯॥ 

೪೪. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾಸತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ" ಯಾವ 

ಪುಣ್ಯವುಂಟೊ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಲಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ 
ನಿಲ್ಲ 1 | | 

೪೫. ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೋಲೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಿತೃಗಳನ್ನುದ್ದೆ ೇಶಿಸಿ ನಿಂಡ 

ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ಓಿತ್ಛ ಗಳೂ ನಿತಾನುಹರೂ ಹನ್ನೆ ರಡು. ವರ್ಷಗಳ 

ವರೆಗೂ. ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರುವರು. 

ಛಿ, ಯುಧಿ ರನೆ! -ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೇಹಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ 

ಪತಂಗಗಳೂ ಸ ರ್ಗಲೋಕವ ನ್ನು ಸೇರುವುನೆಂದಮೇಲೆ ಮನುಸ್ಯರ ಮಾತನ್ನು 

ಹೇಳಲೇಕೆ? 

೪೭. ಕೊ ್ರೀಧನನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿ ಯಗಳನ್ನೂ. ಜಯಿಸಿದ ಯಾವ ನ ಪುಣ್ಯಾ ತ್ಮನು 
ಕುಸುಮೇಶ್ವರನ ಸನ್ಸಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಾ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನೊ, ಅವನು 

ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಸೇರುವರು. | 

೪೮. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆ! ಅಂಥವನು ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟ ಕಲ್ಪ ಗಳವರೆಗೂ 
ದೇವಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆಯರಿಂದಲೂ ಗಂಧರ್ವರ ಗಾನಗಳಿಂದಲೂ "ಸೇವಿತನಾಗಿ 

ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿ ರುವನು. 

೪೯. ಆ ಕಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಮನುಷ ಲೋಕಕ್ಕೆ 

ಬಂದರೆ ರಾಜಮಹಾರಾಜರಿಂದಲೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಚಕ್ರ ವರ್ತಿಯಾಗಿ 

ಜನಿಸುವನು. 



ಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋರಧ್ಯಾಯಃ ೯೦೩.೩ 

ಸುರೂಪಃ ಸುಭಗೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಿಕ್ರಾಂತೋ ಮತಿಮಾಂಛುಚಿಃ | 

ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಂ ಸರ್ವವ್ಯಾದಿವಿನರ್ಜಿತಃ ॥ ೫೦ ॥ 

 ಏತತ್ರುಣ್ಯಂ ಪಾಪಹರಂ ತೀರ್ಥಕೋಟಶತಾಧಿಕಂ 
ಕುಸುಮೇಶೇಶಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕತಂ 1 ೫೧॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀನಾಖಂಡೇ 
««ಶುಸುಮೇಶ _ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ ನಾಮ 

ಪಂಚಾಶದಧಿಕಶಶತನೋತದಧ್ಯಾಯಃ 

೫೦. ಸುಂದರನೂ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಯೂ, ವಾಗ್ಮಿಯೂ, ಸರಾಕ್ರಮಿಯೂ, 

ಮಹಾಬುದ್ದಿ ಶಾಲಿಯೂ, ಶುಚಿಯೂ, ಸಕಲ ರೋಗರಹಿತನೂ ಆಗಿ ನೂರು 

ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕುವನು. 

೫೧. ಕುಸುಮೇಶ್ವರವೆಂಬ ಈ ತೀರ್ಥವು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವೂ, ಪಾಪನಾಶಕವೂ, 

ನೂರು ಕೋಟ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದುದೂ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಂದ 
ಫಮಸ್ಕೃತವೂ ಆಗಿರುವುದು. . ರಾ ಬಂ ಯ ವಿಯ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸಾ ) ೦ದೆಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆದ ವಂತೃಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

« ಕುಸುಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ್ಯವರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 

ನೂರೈವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು" ಮುಗಿದುದು 



ಶ್ರಿ 

ಅಥ್ಸೆ ಕಸಂಚ ಸಾಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

"ಕ್ರೀತವಾರಾಹತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :- 

ಉತ್ತರೇ ನರ್ಮದಾಕೂಲೇ ತೀರ್ಥಂ ಸರಮಶೋಭನಂ | 
ಜಯವಾರಾಹಮಾಹಾತ್ಮ 50 ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರ ಣಾಶನಂ HO 
ಉದ ತಾ ಜಗತೀ ಯೇಸ" ಸರ್ವದೇನನಮಸ್ಥ ತಾ। 
ಲೋಕಾಂನುಗ್ರ ಹಬುದ್ದಾ ಚ ಸಂಸ್ಥಿ ತೋ ನರ್ಮದಾ ತಟೇ 1೨॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ನ್ನ್ನ ತ್ವಾ ನೀಕ್ಸ ತೇ ಮಧುಸೂದನಂ | | 
ಮುಚ್ಕ ತೇ ಸರ್ನಸಾಸೇಜ್ಯೊ "ದಕಜನಾ ನುಕೀರ್ತನಾತ್ Han 
ಮುತ್ಸ ಕೂರ್ನೊೋ ನರಾಹಕ್ಚ ನರಸಿಂಹೋಥ ವಾಮನಃ । 
ರಾಮೋ ರಾಮಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣ ಷ್ಣ ಶ್ಚ ಬುದ್ಧಃ ಕಲ್ಪಿ ಶ್ಲ ತೇ ದಶ ॥೪॥ 

ಯುಧಿಸ್ಮಿರ ಉಚ — 

ಮತೆ ಶ್ಯೇನ ಕಂ ಕೃತಂ ತಾತ ಕೂರ್ಮೇಣ ಮುನಿಸತ್ತಮ | 

ನರಾಹೇಣ ಚ ಕೆ ಕರ್ಮ ನರಸಿಂಹೇನ 8೦ ಕೃತಂ Nn 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಶ್ಲೇತವಾರಾಹತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮೃ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 
ನರಮಪವಿತ್ರವೂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಕವೂ ಆದ ಜಯವಾರಾಹನೆಂಬ 

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಕ್ತವಾದ ತೀರ್ಥವೊಂದಿರುವುದು. 
೨. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವು ಸಕಲ ದೇವ ನಮಸ ಸ್ಫತೆಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು 

ನರಾಹರೂಪದಿಂದ ಉದ್ಗರಿಸಿ ರೋಕಾನುಗ್ರ ಹನನ್ನು ಮಾಡಲು ನರ್ಮದಾ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದನು. 

೩-೪. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮಡುಸೊದನನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಮಹಾನಿಷ್ಟುವಿನ ದಶಾನತಾರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಕಲಪಾತಕ 
ಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹೆ, ನರಸಿಂಹ, 
ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಪಿಯೆಂಬುವುಗಳೇ 
ಈ ದಶಾವತಾರಗಳ ನಾಮಗಳು. 

೫. ಯುಧಿಸ್ಮಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಮುನಿಸತ್ತ ಮನೆ! ಮತ್ಸ್ಯವು 
ಏನನ್ನು ಮಾಡಿತು? ಕೂರ್ಮವೂ ವರಾಹವೂ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 
ದುವು? ನರಸಿಂಹನಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯನೇನು? 



ವಾಮನೇನ ಚ ರಾಮೇಣ ರಾಘನೇಣ ಚೆ ಕಂ ಕೃತಂ । 

ಬುದಷ್ಧರೂಪೇಣ ಕಂ ವಾಸಿ ಕೆಲ್ಬಿನಾ ಕಿಂ ಕೃತಂ. ವದ Vk 

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ನಿಪ್ರೇಂದ್ರೋ ಧರ್ಮಪುತ್ರೇಣ ಧೀಮತಾ । 

ಉವಾಚ ಮಧುರಾಂ ವಾಣೀಂ ತದಾ ಧರ್ಮಸುತಂ ಪ್ರತಿ 1೭0 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ನಾನೋ ಭೂತ್ವಾ ಪುರಾಕಲ್ಪೇ ಪೀತ್ಯರ್ಥಂ ಬ ಷೋ ರಿ ಭುಃ | 

ಸಮರ್ಪಯತ್ಸಮುದ್ಧೃ ತ್ಯ ಸೇದಾನ್ಮ ಗ್ನ್ದಾ ನ್ಮ ಸಿ 1 ೮ ॥. 

ಅಮೃತೋತ್ಪಾದನೇ ಶಾಜನ್ಫೂರ್ಮೋ 'ಭೂತ್ಮಾ ಜಗದ್ದುರುಃ । 

ಮಂದರಂ ಧಾರಯಾಮಾಸ ತಥಾ ದೇವೀಂ ವಸುಂಧರಾಂ 1೯ ॥ 

ಉಜ್ಜ ಹಾರ ಧರಾಂ ಮಗ್ನಾಂ ಪಾತಾಲತಲವಾಸಿನೀಂ | 

ವಾರಾಹಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಾಯ ದೇವದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ 1೧೦8 

ನರಸ್ಕಾರ್ಥತನುಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಿಂಹಸ್ಯಾರ್ಥತನುಂ ತಥಾ। 

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ವಕ್ಸೋ ವಿದದಾರ ನಖಾಂಕುಶೈಃ 1 ೧೧ 

೬. ನಾಮನನೂ, ಪರಶುರಾಮನೂ, ರಘುರಾಮನೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು? ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿಗಳ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮಹಾಮಿಷ್ಣುವು ಏನು: 

ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು. 

೭. ಇಂತೆಂದು ಕುಶಲನಾದ ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು. 

ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠನು ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆತನಿಗಿಂತೆಂದನು. 

ಆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 

ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ನಾರಾಯಣನು ಮಾನಿನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ 

ಮಹಾಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದ ವೇದಗಳನ್ನೆತ್ತಿಕೊಟ್ಟನು. 

೯. ರಾಜನೆ! .. ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಅಮ ) ತಮಂಥನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂದರ 

ಪರ್ವತವನ್ನು ಬೆನ್ನಿನಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದನು. . ಗಲೂ ಆತನೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು 

ಹೊತ್ತಿರುವನು. 

೧೦. ದೇನೋತ್ತಮನಾದ ಜನಾರ್ದನನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪಾತಾಳ 

ದಲ್ಲಿ ಹುದು ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರಾಹರೂಸದಿಂದ ಉದ್ದ ರಿಸಿದನು. 

೧೧. ಅರ್ಧಶರೀರವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೂ, ಮುಖವು ಸಿಂಹದ್ದಾಗಿಯೂ 

ಇರಲು ತನ್ನ ನಖಗಳೆಂಬ ಅಂಕುಶಗಳಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೆಂಬ ರಾಕ್ಸಸನ ವಕ್ಬ್ಟ 

ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೀಳಿದನು. | 



೯೦೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಜಟೀ ವಾಮನರೂಹೇಣ ಸ್ತೂಯಮಾನೋ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ । 
ತದ್ದಿವ್ಯಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಾಯ ಫ್ರಮಿತ್ಕಾ ಮೇದಿನೀಂ ಕ್ರಮೈಃ IH ೧೨ ॥ 

ಸೃತವಾಂಶ್ಚ ಬಲಿಂ ಹಶ್ತಾತ್ಸಾತಾಲತಲವಾಸಿನಂ 

ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಸುರಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ನತೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ವಕಂ ಪುರಂ ॥ ೧೩॥ 

'ಜಮದಗ್ನಿಸುತೋ ರಾಮೋ:ಭೂತ್ತಾ ಶಸ ಸ್ಪಭೃತಾಂ ವರಃ । 

ಕ್ಚೃತ್ರಿಯಾನ್ಸ ೃಥಿನೀಪಾಲಾನವಧೀದೆ. ಹಯಾದಿಕಾನ್ lH ೧೪ ॥ 

ಶಕ್ಯಃ ಹಾಯ ಮಹೀಂ ದತ್ವಾ ಸಹರ್ವತವನಾಕರಾಂ | | | 

ತಪಸ್ತ್ರ ಸತಿ ಜೇವೇಶೋ ಮಹೇಂದ್ರೇಂದ್ಯಾಸಿ ಭಾರತ 1 ೧೫ ॥ 
ತತೋ ದಾಶರಥೀ ರಾಮೋ ರಾವಣಂ ದೇನಕಂಟಿಕಂ |: ' 

ಸಗಣಂ ಸಮರೇ ಹತ್ವಾ ರಾಜ್ಯಂ ದತ್ಕಾ ವಿಭೀಷಣೇ | ॥ ೧೬ ॥ 

ಪಾಲಯಿತ್ವಾ ನಯೇದ್ಭೂಮಿಂ ಮಖೈಃ ಸಂತರ್ನ್ಯ ದೇವತಾಃ । : 

ಸ್ವರ್ಗಂ ಗತೋ ಮಹಾತೇಜಾ ರಾಮೋ ರಾಜೀನಲೋಚನಃ ॥ ೧೭॥ 

೧೨. ಜಟಾಧಾರಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆನ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರಲು ದಿವ್ಯವಾದ 
ವಾಮನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾದಗಳಿಂದ 

ಅಳೆದನುು  ಂ OO 

೧೩. ಬಳಿಕ ಬಲಿಚಕ ಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಪ ಪಾತಾಳಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವೈಕುಂಕ 

| ವನ್ನು ಕಂದನ್ನು 

೧೪. ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಸರಶುರಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವತರಿಸಿ, 

ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಗಣ್ಣ ನೆಂದೆಸಿಸಿ ಹೈಹಯನೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಚತ್ರಿಯರಾಜರ 

ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು. 

೧೫. ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಸರ್ವತಗಳು, _ಆರಣ್ಯಗಳು, ಸಕೋಪವರಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ಸಕಲ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಕಶ್ಯಪನಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದಿಗೂ 

ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ನತದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಧಿದೇವನು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಿಸುತ್ತಿರುವನು. 
೧೬. ಬಳಿಕ ದಕರಥಪುತ್ರ ನಾದ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 

ಹಂಟಕಪ್ರಾಯನಾದ ರಾವಣನನ್ನೂ ಅವನ ಪರಿವಾರವನ್ನೂ ಯುದ ದಲ್ಲಿ 

ಕೊಂದು ಲಂಕಾರಾಜ್ಯ ವನ್ನು ನಿಭೀಷಣನಿಗಿತ್ತನ್ನು. 

೧೭. ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು 

ಯಜ್ಞ ಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನುಹಾಕೇಜಸ್ವಿ ಯೂ, ಕಮಲನೇತ್ರನೂ ಆದ 

ರಾಮನು ಸ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದನು. 



ಏಕಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋರಿಧ್ಯಾಯಃ ೯೦೭ 

ನಸುದೇವಗೃಹೇ ಭೂಯಃ ಸಂಕರ್ಷಣಸಹಾಯವಾನ್ । 

ಅವತೀರ್ಣೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ವಾಸುದೇವೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ॥ ೧೮ 8 

ಸೋಂವಧೀತ್ರವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದ್ವಧಾರ್ಥಂ ದುಷ್ಟಭೂಭ್ಯತಾಂ | 
ಚಾಣೂರಕಂಸಕೇಶೀನಾಂ ಜರಾಸಂಧಸ್ಯ ಭಾರತ ॥ ೧೯೫0 

ತೇನ ತ್ವಂ ಸುಸಹಾಯೇನ ಹತ್ವಾ ಶತ್ರೂನ್ನರೇಶ್ವರ ! 

ಭೋಕ್ಸ್ಯಸೇ ಪೃಥಿವೀಂ ಸರ್ವಾಂ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸಂಭೃತಾಂ ॥ ೨೦ ॥ 

ತಥಾ ಬುಡ್ಡ ತ್ವ ಸುಪರೆಂ ನವಮಂ ಪ್ರಾ ಪ್ಪ ತೇಂಚ್ಯುತತ । 

ಶಾಂತಿಮಾಸ್ತೆ ವಜೀವೇಶೋ ಮಧುಪಂತಾ ಮಮುಸ್ರಿ ಯಃ ॥ ೨೦ ೫ 

ತೇನ ಬುದ್ದಸ್ವರೂಸೇಣ ದೇವೇನ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಾ । 

ಭನಿಷ್ಯತಿ ಜಗತ್ತ ರ್ವಂ ಮೋಹಿತಂ ಸ ಚರಾಚರಂ ॥ ೨೨ ॥ 

ನ ಕೊ ಷ್ಯಂತಿ "ನತು ಪುತ್ರಾಸ್ತವಾಪ್ರಭೃತಿ ಭಾರತ 

ನ ಗುತೋರ್ಜಾಂಧವಾಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಭನಿಷ್ಯತ್ಯಧರೋತ್ತರಂ ॥ ೨೩ ॥ 

೧೮. ಯುಧಿಷ್ಮಿರನೆ! ಬಳಿಕ ಜಗನ್ನಾ ಥನು ವಸುದೇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಸಂಕರ್ಷಣನೆಂಬ ಬಲರಾಮನ ಸಹಾಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರಿ 

ಒಂದ ಅವತರಿಸಿದನು. 

೧೯. ಭರತಕುಲತಿಲಕನೆ! ಚಾಣೂರ, ಕಂಸ, ಕೇಶಿ, ಜರಾಸಂಧರೇ 

ಮೊದಲಾದ ದುಷ್ತ ರನ್ನು ನಿಗ್ರ ಒಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ 

ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು. 

೨೦. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆ! ಆತನ ಅಪಾಠವಾದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನೀನೂ 

ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಸರ್ವಸಮ ಿ ದ್ಧವಾ ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಂದಿ 

ಕೊಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವೆ. 1 

೨೧. ಶಾಂತಗುಣಭರಿತನೂ ದೇವಾಧಿದೇವನೂ, ಮಧುನಿಗ್ರಹಿಯೂ, 

ಮಧುಪ್ರಿಯನೂ, ನಾಶರಹಿತನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನು ಮುಂದೆ ಒಂಬತ್ತನೆಯ 

ಬುದ್ಧ ನ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳುವನು. | 

೨೨. ದೇವದೇವನೂ, ರೋಕನಿಯಾಮಕನೂ ಆದ ಆತನ ಬುದ್ಧ 

ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಸಕಲ ಭೂಮಂಡಲವೂ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳ್ಳು 

ವುದು. : 

ವಿಡಿ. ಧರ್ಮನಂದನನೆ! ಅಂದಿನಿಂದ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಮಕ್ಕಳು 

ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂಧುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಚ್ಚನೀಚಗಳು 

ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವುವು. :: 



₹೦೮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಜಿತಳೋ ಧರ್ಮೋ ಹೃಧರ್ಮೆೇಣ ಚಾಂಸತ್ಯೇನ ಮತಂ ಜಿತಂ | 

ಜಿತಾಶ್ಟ್ರೈಶ್ಚ ರಾಜಾನಃ ಸ್ತ್ರೀಭಿಶ್ಚ ಪುರುಷಾ ಜಿತಾಃ 1 ೨೪ ॥ 
ಸೀದಂತಿ ಜಾಗ್ನಿಹೋತ್ತಾಣಿ ಗುರೌ ಪೂಜಾ ಪ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ | 
ಸೀದಂತಿ ಮಾನವಾ ಧರ್ಮಾಃ ಕಲೌ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಯುಧಿಸಿ ರ 1 ೨೫ ॥ 
ದ್ವಾದಶೇ ದಶಮೇ ವರ್ಷೇ ನಾರೀ ಗರ್ಭನತೀ ಭವೇತ್ | 
ಕನ್ಯಾಸೆ ಸ್ವತ್ರ ಪ್ರಸೂಯಂತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಹರಿಸಿಂಗಲಾಃ ॥ ೨೬॥ 
ಭವಿಷ್ಯ ತಿ ಇತ ಕಲ್ಕಿರ್ದಶಮೇ ಜನ್ಮನಿ ಪ್ರಭುಃ 1 ೨೭ 

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ರಾಜನ್ಹೇನಸ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಮಿನಃ । | 
ಹಾರಣಂ ದಶಜನ್ಮಾನಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಸಯಂಕರಂ ॥ ೨೮ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ರ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಸಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವಾಖಂಡೇ 

46 ಶ್ರಿ ೇತವಾರಾಷತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ,ವರ್ಣನಂ ೨? 

ನಾಮ ಕಪಂಚಾಶದಧಿಶತತನೋರಧ್ಯಾಯ: 

೨೪. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಸೋಲುಂಟಾಗುವುದು. ಅಸತ್ಯವು 
ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು. ಜೋರರಿಂದ ರಾಜರು ಪರಾಜಿತರಾಗುವರು. 

ಪುರುಷರು ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಶವರ್ತಿಗಳಾಗುವರು. ನ | 

೨೫. ಗಿ .ಹೋತ್ರಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವುವು.. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾಜಿಯು 
ತಪಿ ಹೋಗುವುದು. ಯುಧಿಸ್ಕಿ ರ! ಕಲಿಯುಗವು ಪ್ರಾಸ್ತನಾಗಲು ಮಾನನ 
ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ನತಿಸಿಹೋಗುವುವು. 

೨೬. ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹುಡುಗಿಯರು ಗರ್ಭವತಿಯರಾಗು 

ವರು. ಕನ್ಯೈಯರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹರಿನಿಂಗಳರಾಗು 

ವರು. 

೨೭. ಕಡೆಗೆ ಲೋಕೇಶ್ವ ರನು ಹತ್ತನೆಯ. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಿಯಾಗ ಅವತರಿ 

ಸುವನು. 

೨೮. ರಾಜೇಂದ್ರನ! ಇಂತು ದೇವೇಶ್ವ ರನೂ, ಲೋಕನಿಯಾಮಕನೂ 

ಆದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ' ದಶಾವತಾರಗೆಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ಕೊಳಗೊಂಡ 
ಸಕಲ ಪಾಪನಾಶಕವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ 

ಶ್ರೀಸಾ ) ೦ದೆಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೆಔವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

ತ್ರ ೀತವಾರಾಪತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನ'” ವೆಂಬ 

ನೂರೈ ನತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



ಭಾರ್ಗ ಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣ ನಂ 
ಶಕೆ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಜೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇಷ್ಠರಾಷಾಲ ಭಾರ್ಗಲೇಶ್ವ ರಮುತ್ತ ಮಂ ! 

ಶಂಕರಂ ಜಗತಃ ಪ್ರಾಣಂ ಸ್ಮೃ ತಮಾತಾ ್ರ:ಘನಾಶನಂ WOH 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸೂಜಯೇತ್ಪರಮೇಶ್ವರಂ 

ಅಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ಯಜ್ಞ ಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ 1೨॥ 

ತತ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಕಿ ತ್ರಾಣತ್ಕಾಗಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ | 

ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಕ ರುಪ್ರಲೋಕಾವಸಂಶಯೆಂ ಷಟ 

ಇತಿಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ತ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇಪ್ ಖಂಡೇ 
« ಭಾರ್ಗಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ?' ನಾಮ 

ದ್ರಿ ಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋತಧ್ಯಾಯಃ 

ಭಾರ್ಗಳೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

| ೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ:--ಮಹೀಪಾಲಕನೆ! . ಬಳಿಕ 

ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾರ್ಗಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ 

ಪ್ರಾಣಸಮಾನನೂ, ಸ್ಮರಣಮಾ ತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವವನೂ 

ಆದ ಶಂತನು ನೆಲಸಿರುವನು. 

, ಯಾವ ಮಾನವನು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ಪೂಜೆ 

ಮುನ್ನು ಮಾಡುವನೊ, ಅವನು ಅಶ್ವನೇಧಯಜ್ಞದ ಮಹಾಫಲವನ್ನು 

ಪಡೆಯ: ವನು. | | | 
ಹಟ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಾದರೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕ್ಯ ಜಿಸಿದರೆ 

ಅದು ರುದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು 

ಸಿಕ್ತ ಯವು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ಡುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶ್ರಿ ೯ ಸ್ಕಾ ಸಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯಃ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

| “ ಭಾರ್ಗಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ನರ್ಣನ?''ವೆಂಬ 

ನೂರೆ, | ವತ್ತೆ ರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಗಿದುದು 



1 ಶ್ರೀಃ 

ಅಥ ತ್ರಿಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ 
ಆದಿತ್ಯೇಶ್ಯರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :- 

ತಸ್ಕೈವಾಂನಂತರಂ ಚಾಂನ್ಯದ್ರನಿತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ 1 
ಯಸ್ಯ ಸಂದರ್ಶನಾದೇವ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಪಾತಕೈರ್ನರಾಃ Hos 

ರನಿತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ಟಾತ್ಕಾ ನರಃ ಪಶ್ಯ ತ್ರಿ ಭಾಸ್ತ ರಂ । 

ತಸ್ಯ ಯತ್ಸಲಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ ನ ಯುಂ ದೇನೇನ ತಚ್ಚ CN 

ಎಂಂಥೋ ನ ಮೂಕೋ ಬಧಿರಃ ಕುಲೇ ಭವತಿ ಜ್ರ ನ! 

ವ ಕುನಖೀ ವಾಪಿ ತಸ್ಯ ಜನ್ಮಾನಿ ಸೋಡಶ. NAR 

ದದ್ರುಚಿತ್ರಕಕುಷ್ಠಾನಿ ಮಂಡಲಾನಿ ನಿಚರ್ಚಿಕಾ ೬. 4 
ನಶ್ಯ ತೆ ಡೇನಭಕ್ತ ಸ್ಯ ಷಣ್ಮಾ ಸಾನ್ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ EN 

ಚರಿತಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಪುರಾಜೀ ಯಜ್ಛು ತೆಂ ಮಯಾ । : 

ನ ತತ ಥಯಿತುಂ ಕಕ್ಕಂ ಸಂಕ್ಸೇಸೇಣ ಇಶೋತ್ತ ಮ 1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಆದಿತ್ಯೇಶ್ವರತೀರ್ಥನಾ ಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರವಿತೀರ್ಥವೆಂಬ 

ಸರ್ವೋತ್ತ ಮವಾದೊಂದು ತೀರ್ಥವಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರ 

ದಿಂದಲೇ ಮನುಜರು ತಮ್ಮ ಪಾತಕಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. 

ಪಿ. ರವಿತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು 

ಯಾವನು ನೋಡುವನೊ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು 

ಮಹಾದೇವನೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವನು, ಕೇಳು. 

೩ ಆತನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕುರುಡು 

ನಾಗಲಿ, ಮೂಗನಾಗಲಿ, ಕಿವುಡನಾಗಲಿ, ಕುರೂಪಿಯಾಗಲಿ, ಶುನಖಿಯಾಗಲ 

ಹುಟು ವುದಿಲ್ಲ. 

ತೆ ಈ ದೇವನನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅನನ್ನಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೆ ಸೇವಿಸಿದವನೆ 

ಕುಷ್ಕ, ತೊನ್ನು, ಕಜ್ಜಿ ,ಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಸಕಲರೋಗಗಳೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ 

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. | | | 

೫. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆ! ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ . ಆ ದೇವದೇವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು 

ನಾನು ಕೇಳಿರುವಷ್ಟು ಹೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 



ತ್ರಿಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋಇಧಭ್ಯಾಯಃ ೯೧೮ 

ರೇ ಪ್ರ ದತ್ತಾ ಸಾಂ । ದಾನಾನಾಂ ಸ ಮ 

ಸಂಕ್ರಾ ಂತೌ ಯಾನಿ ದಾನಾನಿ ಹವ್ಯ ಕವ್ಯಾ ನಿ ಭಾರತ । 

ಅಪಾಮಿವ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ತೇಷಾ ಮಂ ತೋ ನ ಲಭ್ಯತೇ ॥೮॥ 

ಯೇನ ಯೇನ ಯದಾ "ದತ್ತಂ. ಯೇನ ಯೇನ ಯದಾ ಹುತಂ! 

ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ತದಾ ಕಾಲೇ ಸವಿತಾ ಪ್ರತಿದಾಯಕಃ HFN 

ಸಪ್ತ ಜನ್ಮಾನಿ ತಾನ್ಕೇವ ದದಾತ್ಯರ್ಕಃ ಪುನಃ ಪುನಃ । 

ಶತಮಿಂದುಕ್ಸಯೇ ದಾನಂ ಸಹಸ್ರಂ ತು ದಿನಕ್ಸಯೇ H ೧೦॥ 

ಸಂಕ್ರಾ ೦ತೌ ಕತಸಾಹಸ್ತ ವ್ಯ ತೀನಾತೇ ತ ; ನಂತಕಂ H ೧೧॥ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ ಉವಾಚ: 

ಶವಿತೀರ್ಥಂ ಕಥಂ ತಾತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಸುಣ್ಯತರಂ ಸ್ಮೃತಂ | 

ವಿಸ್ತರೇಣ ಮಮಾಖ್ಯಾಹಿ ಶ್ರವಣೌ ಮಮ ಲಂಪಟೌ ॥೧೨॥ 

೬. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಹಿತರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಪಾತ್ರನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ 
ಸೂರ್ಯಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾನದ ಫಲಕ್ಕೆ ಅಂತವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

೭. ಅಯನ ಪ್ರಣ್ಯಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವಿಷುವತ್ವಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಚಂದ್ರ 

ಸೂರ್ಯರ ಗ್ರಹಣಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ತಮ ಫಲವುಂಟು. 

೯, ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾನಗಳನ್ನೂ 

ಹವ್ಯಕವ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವರೊ, ಅವುಗಳ ಫಲವು. ಸಮುದ್ರೋದಕದಂತೆ 

ಅನಂತವಾಗಿರುವುದು. ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ದಾನ 

ಗಳನ್ನೂ ಹೋಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವರೊ, ಆಗಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು 

ತಾನೇ ಸಾಕ್ಸಾತ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿರುವನು. 

೧೦-೧೧. ಆ ದೇವನು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆದೇ 
ಫಲಗಳನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಿರುವನು. ಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನವು ನೂರರಷ್ಟೂ, 

ಸಾಯಂಕಾಲದ ದಾನವು ಸಾವಿರದಷ್ಟೂ, ಸಂಕ್ರಮಣಕಾಲದ ದಾನವು ಲಕ್ಷ್ಮ 

ದಷ್ಟೂ, ವ್ಯತೀಪಾತದಿನದ ದಾನವು ಅನಂತವೂ ಆದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುವು. 

"ಪ. ಯುಧಿಸ್ಮಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮಹರ್ಷಿಯೆ! ಈ ರವಿತೀರ್ಥವು 

ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪುಣ್ಯತಮವಾಯಿತು? ಇದನ್ನು ನನಗೆ ನಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 

ಹೇಳು. ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಕನಿಗಳು ಆಶೆಗೊಂಡಿರುವುವು. 



೯೧೨ `ಶ್ರೀ. ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪ್ರರಾಣಂ- . 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ತಂಡೇಯ ಉವಾಚ: . ' 

ಶೃಜುಷ್ಠಾನಹಿತೋ ಭೂತಾ ಹ್ಯಾ ದಿತೈೆ (ಶ್ವ ರಮುತ್ತ ಮಂ । 

ಉತ್ತರೇ “ನರ್ಮದಾಕೂಲೇ ಶಾಕ ಓಿನಿನಾಶನಂ 1 ೧೩ 8 
ಪುರಾ ಕೃತಯುಗಸ್ಯಾದೌ ಜಾಬಾಲಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಭವತ್ | 
ವಸಿಷ್ಠಾನ್ಹಯಸಂಭೂತೋ ನೇವಶಾಸ್ಟ್ರಾಂರ್ಥಪಾರಗಃ | H ೧೪ 0 

ಪತಿವ್ರತಾ ಸಾಧುಶೀಲಾ ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾ ಮನಸ್ವಿನೀ | 
ಯತುಕಾಲೇತು ಸಾ ಗತ್ವಾ ಭರ್ತಾರಮಿದಮಬ್ರನೀತ್ 1 ೧೫ 0 

ವರ್ತತೇ ಯತುಕಾಲೋ ಮೇ ಭರ್ತಾರಂ ತ್ವಾಮುಪಸ್ಥಿತಾ | 

ಭಜ ಮಾಂ ಪ್ರೀತಿಸಂಯುಕ್ತಃ ಪುತ್ರಕಾಮಾಂ ತು ಕಾಮಿನೀಂ ೫೧೬80 
ಏನಮುಳ್ತೋ ದ್ವಿಜಃ ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಿಯೇಂದ್ಯಾಂಹಂ ವ್ರತಾನ್ನಿತಃ । 

ಗಚ್ಛೇದಾನೀಂ ನರಾಕೋಷೇ ದಾಸ್ಯ ಯತ್ತ ಓತರೇ ಸ್ರಸಃ | ೧೭ ॥ 

ಪುನರ್ದ್ವಿತೀಯೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಯತುಕಾಲೇಂ ಪ್ರ್ಯುಪಸ್ಥಿ ತಾ y 

ಪುನಃ ಸ ಸಾ ಛಂದಿತಾ : ತೇನ ನ ವ್ರತಸ್ಥೊ ಆವ್ಯೇ ತಿ ಭಾರತ: . H ೧೮ ೫ 

ನ 

೧೩. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ನರ್ಮದೆಯ ಉತ್ತರ 

ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಕಲರೋಗನಿವಾರಕವಾಗಿ ನೆಲಸಿರುವ ಆದಿತ್ಯೇಶ್ವ ರವೆಂಬ. ತೀರ್ಥದ 

ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳು. 

: ೧೪. ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದವನೂ, 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳ ತಾತ್ಸ ರ್ಯವನ್ನರಿತನನೂ ಆದ ಜಾಬಾ ಸರಿಯೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ನೊಬ್ಬ ನಿದ ನು. § 

೪... ೧೫. "ಆತನ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿವ್ರತೆಯೂ,. ಸಾಧುಚಾರಿತ್ರ ಪಳ್ಳ ವಳೂ, 

ಸತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವವಳೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ನ 

:: . ೧೬. ಒಮ್ಮೆ ಖುತುಕಾಲದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆಕೆಯು 

ಪತಿಯ ಬಳಿಗೈದಿ ಇಂತೆಂದಳು. .""ಯತುಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಪತಿಯಾದ 

ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆನು. ಮ 

: ೧೭. ಪುತ್ರ ಲಾಲಸೆಯುಳ ವಳ. ಕಾಮಾತುರಳೂ. ಆದ ನನ್ನೊಡನೆ. 

ಸೇರು. 2. ಇಂತೆಂದ ಪತ್ನಿಗೆ ಆ ಬಾ ತ ಹ್ಮಣನಂದನು. ` "ಪ್ರಿಯಳ! ಇಂದು ನಾನು. 

ವ. ತ ತಪೊಂದನ್ನು ಕ್ಸ ಗೊಂಡಿರುವೆನು. | 

ನ ೧೪. ಸುಂದರಿಯೆ!. ಈಗ ಹೊರಡು. . ಮತ್ತೊ ದು ಮತುಕಾಲಸಲ್ಲ 

ನಿನ್ನ .ಅ್ಲಭಿಲಾಫೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವೆನು.”. ಎರಡನೆಯ ಹತು ಕಾಲ; 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಆಕೆಯು ಆತನ್ನ:ಬಳಿಗೆ.ಬಂಪಳು, . 



೯೧೭೭ 

ಇತ್ವಂ ವಾ ಬಹುಶಸ್ತೇನ ಛಂದಿತಾ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ । 0೧0... 

ನಿರಾಶಾ ಚಾಂಭವತ್ತ: ತ್ರ ಭರ್ತಾರಂ ಪ್ರತಿ ಭಾ ಮಿಫೀ ॥೧೯॥ 
ದುಃಖೇನ ಮಹತಾನಿಷ್ಟಾ ವಿಧಾಯಾಾನಶನಂ ಮೃತಾ ! 

ತೇನ ಭ್ರೂಣಹತೇನೈವ ಪಾಪೇನ ಸಹಸಾ ದ್ವಿಜಃ ॥ ೨೦॥ 

ಶೀರ್ಣಘ್ರಾಣಾಂಘಿರಭವತ್ತಪಃ ಸರ್ವಂ ನನಾಶ ಚ 
ದೃ ಸ್ಟ್ರಾ 43್ಮಾನಂ ಸ ಕುಷ್ಟೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ 1 201 

ವಿಷಾದಂ ಪರಮಂ ಗತ್ವಾ ನರ್ಮದಾತಟಮಾಶ್ರಿತಃ | 

ಅಪೃಚ್ಛವ್ಭಾಸ್ಯರಂ ತೀರ್ಥಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯೋ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮಃ HW ೨೨ ॥ 

ರೋಗ ೦ ಸೊಸೆ ರಾದಿಚ್ಛೇದಿತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಚೀತಸಿ | 

ಕುತಸ ಸದ್ಧಾಸ್ಯ ರಂ ತೀರ್ಥಂ ಭೋದ್ವಿ ಜಾ. ಕಥ್ಯತಾಂ ಮಮ H 2೩ 

ತಪಸ್ತಪ್ಟ್ಯಾನ್ಯುಹಂ ಗತ್ವಾ ತಸ್ಮಿಂಸಿ ರೇ ಸುಭಾವಿತಃ ॥ ೨೪ ॥ 

ದ್ವಿಜಾ ಚಾ: — 

ರೇವಾಯಾ ಉತ್ತರೇ ಕೂಲೇ ಆದಿತ್ಯೇಶ್ವರ ನಾಮತಃ । 

ವಿದ್ಯತೇ ಭಾಸ ಕಂ ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವವಾ ವಿನಾಶನಂ ॥ ೨೫ ॥ 

೧೯. ಧರ್ಮನಂದನನೆ | : ಆಗಲೂ ತಾನು ವ್ರತಸ್ಥ ನಾಗಿರುವೆನೆಂದು ₹ ಹೇಳಿ 

ಆಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕವೇಳೆ ಅಕೆಯ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ ಛು, 

೨೦. ಆ ಪತಿವ್ರತೆಯು ಸತಿಯ ಸಂಗಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಾಶಳಾಗಿ 

ಮಹತ್ತರವಾದ ದುಃಖದಿಂದ ತಾನೂ ಉಪವಾಸವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ದೇಹ 

ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. 

: . ೨೧. ಈ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ಯ ಪಾತಕದಿಂದ ಆತನ ಮೂಗೂ, ಪಾದಗಳೂ 

ಕುಷ್ಕದಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. 

2೨-೨೩. ಆಬ್ರಾಹ ಣೋತ್ತ ಮನು ಕುಷ್ಮ ರೋಗದಿಂದ ವಾ ವ್ಯಾಪ್ತ ಪ್ರವಾದ ತನ್ನ 

ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಾಕ್ರಾ ಂತನಾಗಿ. ಸರ್ಮದಾತೀರ 

ವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಸ್ಪರನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು : ಬಯಸಬೇಕೆಂಬ ವೃ ವೃದ ವಾಕ್ಯ 

ವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾ, ್ರಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ವ ರೆತೀಪ 

ವೆಲ್ಲಿರುವುಡೆಂದು ಪ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದನು. 

೨೪. "ಎಲ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರಾ! ಆ ಭಾಸ ಸ್ಪರತೀರ್ಥನೆಲ್ಲಿ ರುವುದೆಂಬುದನ್ನು 

ನನಗೆ ಹೇಳಿರಿ. ಅಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ತ್ತೈಕಾಗ್ರ ತೆಯಿಂದ ತಸಸ್ಸ ನನ್ನಾ ಚರಿ 

ಸುವೆನು. Ka 

ಜಿ ಬ್ರಿಜ ಜರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: __ಶಕೇವಾನದಿಯ | ಉತ್ತರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯೇ 

ಶ್ವರನಿರುನನು- ಅಲ್ಲಿಯೇ: ''ಸರ್ಪವ್ಯಾಧಿಪರಿಹಾರಕವಾದ ಭಾಸ್ವರತೀರ್ಥನೂ 

ಇರುವುದು. ನ 



೯೧೪ ಶ್ರೀಸಾ )ಿಂದಮಹಾಪುರಂಣಂ 

ತತ್ರ ಯಾಹ ಓವಿಚಾರೇಣ ಗಂತುಂ ಚೇಚ್ಛ ಕ್ರ ತೇತ ಶೈಯಾ 

ಏನಮುಕೊ, ೇ ದ್ವಿಜೈರ್ನಿಸ್ರೋ ಗಂತುಂ ತತ್ರ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ । ೨೬ ॥ 

ವ್ಯಾಧಿನಾ ಸರಿಭೂತಸ್ತು ಹೋರೇಣ ಪ್ರಾಣಹಾರಿಣಾ । 
ಯದಾ ಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ಕೊ ಶೀತ ತದಾ ತೇನ ನಿಚಿಂತಿತಂ ॥ ೨೭॥ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ ಒಣಾನಾಂ ಹಿ ವಿದ್ಯತೇ ಭುವನತ್ರಯೇ । 
ಲಿಂಗಸಾತಃ ಕೃ ಸೋ ನಿಪೆ ಕೈರ್ದೇವಜೇವಸ್ಯ ಶೂಲಿನಾ I ೨೮ ॥ 
ಸಮುದ್ರ 8 ಕೋಷಿತೋ ಇಷ ೈರ್ವಿಂಧ್ಯಶ್ವಾ :ಫಿನಿವಾರಿತಃ । 
ಅಹಮಸ ತ್ರ ಸಂಸ್ಥ ಸ್ತುಹಾ ನ ಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಾಸ್ಕ ರಂ WSF 
ತಪೋಬಲೇನ ಮಹತಾ ಹ್ಯಾ ದಿತ್ಯೆ ಶ್ವ ರಸಂಜ್ಮಿ ತಂ” 

ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿ ತ್ಯ ಮನಸಾ ಹ್ಯು ಗ್ರೆ ಕ ತಪಸಿ ಸಂಸ್ಥಿ ತಃ Wao i 

ವಾಯುಭಕೊ CN: ನಿರಾಹಾಕೋ ಗಿ ್ರೀಷ್ಠೆ € ಸಂಚಾಗಿ ಸಮಧ್ಯಗಃ । 
ಶಿಶಿರೇ ತೋಯಮಧ್ಮ ಸೊ ಹೀ ನರ್ಷಾಸ್ತಃ ಪ್ರಾವೃ ತಾಕ್ಸ ತಿಃ . ಷಿ 

ಳಾ 

೨೬. ನಿನಗೆ ಹೋಗಲು ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ನಿಶ್ಚಿ ಂತೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು. 

ಇಂತೆಂದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಲು ಆ" ಜಾಬಾಲಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲನು 
ವಾದನು. 

೨೭. 'ಆದರೆ ಭಯಂಕರವೂ, ಪ್ರಾಹಾಪಹಾರಕವೂ ಆದ ಕೋಗದಿಂದ 

ಅಭಿಭೂತನಾದ ಆತನು ಹೋಗಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಇಂತೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು. 

_೨೮. ಮೂರುಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಮಿಗಿಲಾಗಿ 

ಇಣುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲವೆ. ವಿಪ್ರರು ಮಹಾದೇವನಾದ ತ್ರಿಶೂಲಿಗೂ ಲಿಂಗಪಾತ 
ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರು. 

೨೯. ಅವರಿಂದಲೇ ಸಮುದ್ರವು ಬತ್ತಿಹೋಯಿತು. ವಿಂಧ್ಯ ಸರ್ನತವ 
ತಡೆಗಟ್ಟಲ್ಲ ಟ್ಟತು. ನಾನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನನ್ನು. 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. ವೆನು. 

೩೦, '`ನುಹತ್ತ ರವಾದ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಅದಿತ್ತೆ ೋಶ್ವ ರನೆಂಬ ದೇವನನ್ನು 

ತರುವೆನೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚ 'ಜುವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಗ್ರ “ವಾಡ ತಪಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 

ಫಿಂತನು. 

೩೧ ವಾಯುವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ಯ್ತಿ ಗಳ: ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಠದಫ್ನುವಾದ 

ಜಲದಲ್ಲಿಯೂ, ವರ್ಷರ್ತುನಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ. ತಪಸ್ಸನ್ನುಮಾಡು 
ತ್ತಿದ್ದನು. | 



ತ್ರಿಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋ9ಧ್ಯಾಯಃ ೯೧೫ 

ಸಾಗ್ರೇ ವರ್ಷಶತೇ ಪೂರ್ಣೇ ರವಿಸ್ತುಷ್ಟೋಬ್ರವೀದಿದಂ H ೩೨ ॥ 

ಸೂರ್ಯ ಉವಾಚ: 

ವರಂ ವರಯ ಭದ್ರಂತೇ 8೦ ತೇ ಮನಸಿ ವಾಂಛಿತಂ 

ಅದೇಯಮಪಿ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಬ್ರೂ ಹಿ ಮಾಂ ತ್ವಂ ಚಿರಂ ಕ್ರ ಥಾ: 

ಕಿಮಸಾಧ್ಯಂ ಹಿ ತೇ ವಿಪ್ರ ಇದಾನೀಂ ತಪಸಿ ಸಿತ 

ಜಾಬಾಲಿರುವಾಚ :.- 

ಯದಿ ತುಷ್ಟೋಟಸಿ ದೇವೇಶ ಯದಿ ದೇಯೋ ನರೋ ಮಮ! 

ಮುಮ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞಾ ದೇವೇಶ ಹ್ಯಾ ದಿತ್ಯೇಶ್ವ ರದರ್ಶನೇ 14೫ 

ಕೃತಾ ತಾಂ ಸಾರಿತುಂ ದೇವ ನ ಶಕೊ. € ವ್ಯಾಧಿನಾ ವೃತಃ । 

ಶಕ್ತ ತೀರ್ಥೇಂತ್ರ ತಿಷ್ಠತ್ವಮಾದಿತೈೇಶ್ವರವ. ೂ ರ್ತಿಥೃಕ್ 1 ೩೬ ॥ 
ನಿನಮುಕ್ತೇ ತು ದೇವೇಶೋ ಬಹುರೂಪೋ ದಿವಾಕರಃ । 

8 ೩೩ ॥ 

8 ೩೪೫ 

ಉತ್ತರೇ ನರ್ಮದಾಕೂಲೇ ಕ್ಟ ಹಾದೇವ ವ್ಯದೃಶ್ಯತ 1 ೩೭ ॥ 

ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ಭೂಪಾಲ ತಬ್ಬಿ ತೀರ್ಥಂ ಪ್ರಚಕ್ಸ ತೇ | 

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವದುಃಖನನಾಶನಂ ॥ ೩೮ ॥ 

೩೨. ಇಂತು ಒಂದುನೂರು ವರ್ಷಗಳು 

ಸಂತುಷ್ಟ ನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು 

ಬ ಸೂರ್ಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಅಯ್ಯಾ ನಿಪ್ರನೇ! ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊ. 

ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಲಾಸೆಯೇನು? ಕೊಡಬಾರದ್ದನ್ನಾದರೂ 

ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು, ಹೇಳು. ನೀನು ಬಹಳಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುನೆ. 

೩೪. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆ! ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು? ಈಗ ಏಕೆ 

ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುನೆ? 

೩೫-೩೬. ಜಾಬಾಲಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ದೇವ ದೇವನೆ! ನೀನು 

ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನನಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವೆಯಾದರೆ ಹೇಳುವೆನು. ತ್ಯೆ 

ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಬಿಲಾಸೆಯಿ ರುವುದು. ವ್ಯಾ ಧಿಯಿಂದ ನೀಡಿತ 

ನಾದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಶಕ್ತ ನಾಗಿರುವೆನು. ನೀನು 

ಆದಿತ್ಯೇಶ್ವ ರನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಈ ಶುಕ್ಷ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆಲಸು. 

೩೭-೩೮. ಬಾ ್ರಹ್ಮಣನಿಂತೆನ್ನ ಲು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಲ್ಲ ದೇನ 

ನಾದ ಸೂರ್ಯನು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೇ ನರ್ಮದೆಯ ಉತ್ತರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ 

ಕೊಂಡನು. ಭೂಪಾಲಕನೆ! ಅಂದಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಥವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. 

ಅದು ಸಮಸ್ತಪಾತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದೂ ಸಕಲದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸು 

ವುದೂ ಆಗಿರುವುದು. 

ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಲು 



೯೧೬ "ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ ಶೆ 

ಯಸ್ತು ಸಂವತ್ಸರಂ ಪೂರ್ಣಂ ನಿತ್ಯಮಾದಿತ್ಯವಾಸರೇ । 
ಸ್ನಾತ್ಟಾಪ್ರ ದಕ್ಕ ಣಾಃ ಸಪ್ತ ದತ್ಕಾ ಪಶ್ಯತಿ ಭಾಸ್ಕ ರಂ AFI 

ಯತ್ರ ಲಂ “ಅಜತೇ ತೇನ ತಜ ಷ್ಟ `ಯೋದಿತಂ 

ಪ್ರ ಸುಪ್ತ ೦ ಮುಂಡಲಾನೀಹ ನದು ್ರ್ರಕುಷ್ಟವನಿ ನಿಚರ್ಜಿಕಾಃ u ೪೦॥ 

ನಕ್ಕ ೦ತಿ ಸತ್ಮರಂ ರಾಜಂಸ್ಕೂಲರಾಶಿರಿವಾಂನಲೇ | 

ಥನಪುತ್ರಕಲತ್ರಾಣಾಂ ಪೂರಯೇದೃತ್ಸರತ್ರಯಾತ್ ॥ ೪೧॥ 

ಯಸ್ತು ಶ್ರಾದ್ಯಪ್ರ ದಸ್ತತ್ರ ಹಿತ್ಯೂನುದ್ದಿಶ್ಯ ಸಂಕ್ರಮೇ | | 

ತೃಪ್ಯಂತಿ ಪಿತರಸ್ತಸ್ಯ ಇತ ದೇವೋ ಹಿ ಭಾಸ್ಕ ರ ೪೨ ॥ 

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ. ಸರ್ವಮಾದಿತ್ಯೆ €ಶ | ರಮುತಮಂ | 

ಸರ್ವಸಾಪಹರಂ ದಿವ್ಯ ೦ ಸರ್ನಕೋಗವಿನಾಶನಂ I ೪೩॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಡೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸ್ಥಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

64 ಅದಿತ್ಯೆ ಶೆ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ತ, ವರ್ಣನಂ''ನಾಮ 

ತ ) ಸಂಚಾಶದಧಿಕಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ . 

೩೯-೪೧. ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾ ನುವಾರದಲ್ಲಿಯೂ 

ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಭಾಸ್ಟರನನ್ನು, ಕಂಡು. ಏಳು ಪ ಪ್ರದಕ್ಕೆ ತಿಣೆಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುವವನು ನಡೆಯುವ ಸತ್ತ )ಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳು. 

ರಾಜೇಂದ್ರ ನೆ! ಅನನ ನ ಪ್ರಸುಪ ಪ್ರಮನಿಡಲ, ದದ್ದು, ಕುಷ್ಟ, ಕಜ್ಜಿ ಮುಂತಾದ 

ರೋಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೆಂಕಿಯಂಟದ ಹತ್ತಿಯ ರಾಶಿಯಂತೆ ಬೇಗ ನಾಶವಾಗುವುವು. 

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೂಳಗಾಗಿ ಆತನು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪುತ್ರ, ಪತ್ನಿಯರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು 

ಪಡೆಯುವನು. 0. 

: ೪೨, ಸಂಕ್ರವ ಮಣ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಗಳನ್ನು ದ್ದ ಕಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ .ಶ್ಲಾ ದ ಗಳನ್ನು 
ಆ. 

ಮಾಡಲು ಪಿತೃ ಗಳು ಸಂತ್ಸಪ ಪ್ರ ರಾಗುವರು. ಸೂರ್ಯನು ಪಿತ ಸ ದೇವನಲ್ಲವೆ! 

೪೩. ಜುತು ಎನಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮವೂ, ಸರ್ವ ಪಾಸಸರಿಹಾರಕವೂ, 

ದಿವ್ಯ ವೂ, ಸಕಲರೋಗವಿನಾಶಕವೂ ಆದ ಆದಿತೈ ಶ್ರ ರತೀರ್ಥದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಹೇಳಿರುವೆನು. . 

$ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ೦ದುಸಾವಿರ ಶ್ಣೊ (ಕೆಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಹಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾ ೦ದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೆಳೆವಾಖಂಡದನ್ಲಿ 

| " ಆದಿತ್ಯೆಇಶ್ನ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 

, ಮೂರೆ ವತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 
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ಅಥ ಚತುಃ8 ಪಂಚಾ ಶದಧಿಕಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ' 

ಕಲಕಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ | 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ನರ್ಮದಾದಕ್ಸಿಣೇ ಕೂಲೇ ತೀರ್ಥಂ ಕಲಕಲೇಶ್ವರಂ । 

ವಿಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಸ್ವಯಂ ದೇವೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ HON 

ಅಂಧಕಂ ಸಮರೇ ಹತ್ವಾ ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ । 

ಸಹಿತೋ ದೇವಗಂಧರ್ವೈಃ ಕಿನ್ನರೈಶ್ತ ಮಹೋರಸ್ಥೆಃ ॥ ೨॥ 

ಶಂಖತೂರ್ಯನಿನಾಜೈಕ್ಸ ಮೃದಂಗಪಣವಾದಿಭಿಃ ! 

ನೀಚಾವೇಣುರವೈಶ್ಚಾಂ ನ್ಶೈಃ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ವುಷ್ಕಲಾದಿಭಿಃ HW &N 

ಗಾಯಂತಿ ಸಾಮಾನಿ ಯಜೂಂಹಿ ಚಾನ್ಯೇ 

ಛಂದಾಂಸಿ ಚಾ ನೇ ಖುಚಮುದ್ದಿರಂತಿ | 

ಸ್ತೋತ್ರೈರನೇಕೈರಪರೇ ಗೃಣಂತಿ 

ಮಹೇಶ್ವರಂ ತತ್ರ ಮಹಾಸುಭಾವಾ 1 ೪॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ತಲಕಲೇಶ ಕ್ರರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ 

ಸ ೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ನರ್ಮದೆಯ ದಕ್ಸಿಣತೀರದ್ವ 
ಕಲಕಲೇಶ್ವರವೆಂಬ ತೀರ್ಥವೊಂದಿರುವುದು. ಮಹಾದೇವಶಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತ 

ವಾದ ಈ ತೀರ್ಥ ವು ಸಕಲಕೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು. 
ಮಹಾಯುದ ದಿ ; 

ಮಹೇಶ್ವ ರನು ದೇ ವ ವತೆಗಳಿಂ ನೇಲ, ಗಂಧರ್ವರಿಂದಲೂ, ಕೆನ್ನರರಿಂದಲ್ಕೂ 
send 
td ಮಹ ಇನಾಗರಿಂದಲ ಲೂ ಪರಿವಾಶಿತನಾಗಿ! 

೩. ಶಂಖಗಳೂ, ತೂರ್ಯವಾದ್ದಗಳ್ಳೂ, ಮ್ರದಂಗ ಸಣವಗಳ್ಳೂ 

ವೇಣುನೀಣಾದಿನಾದಗಳೂ, ಅಸಂಖ್ಯಾತಗಳಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೂ ಕೋಲಾಹಲ 
ಆ wu ತ್ 

ವನ್ಸುಂಟುಮಾಡು ತ್ರಿದ್ದುವು. 

ಜೆ ಹಾ ಕ್ಸ ಲ ಹಾ ಭು ಸ್ಸ ವ ೪, ಕೆಲವರು ಸಾಮವೇದನನೂ ಸಲವರು ಯಜ ರ್ಪ(ಡವನ್ನೂ 
wed ಸರ ಖಿ ಅಬ | ಶಿ? ಮ 

ತರರು ಖಗೆ (ದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಚಿ ರಿಸುತಿ 
ಪೆಟ ಸ K y 



೯೧೮ ಶ್ರ ಸ್ಟಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಪ್ರಮಥಾನಾಂ ನಿನಾದೇನ ಕಲ್ಕಲೇನ ಚ ಬಂದಿನಾಂ | 
ಯಸ್ಮಾತೃ್ರ ತಿಷ್ಮಿ ತಂ ಲಿಂಗಂ ತಸ್ಮಾಜ್ಜಾತಂ ತದಾಖ್ಯಯಾ un 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನೀಕ್ಸೇತೃಲಕಲೇಶ್ವರಂ | 

ನಾಜಹೇಯಾತ್ಸರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸಲಭೇನ್ಮಾನವೋ ಭುನಿ ೬ 

ತೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಾದ್ದಿವಂ ವ್ರಜೇತ್ । 

ಆರೂಢಃ ಪರಮಂ ಯಾನಂ ಗೀಯಮಾನೋಆ ಪ್ಸ್ಲರೋಗಷ್ಟೈಃ 1 ೭॥ 

ಉಪಭುಜ್ಯ ಮಹಾಭೋಗಾನ್ಶಾಲೇನ ಮಹತಾ ತತಃ । 

ಮತ್ಯ ೯ಲೋಕೇ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸೌ ಜಾಯತೇ ನಿಮಲೇ ಕುಲೇ in 

ಬ್ರಾ ತೆ ಣಃ ಸುಭಗೋ ಶೋಕೇ ನೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ । 

ವ್ಯಾ ನ ಧಿಕೋಕವಿನಿರ್ಮುಕ್ಕೊ ಜೀವೇಚ್ಞ ಶರದಾಂ ಶತಂ WF 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯ್ಯಾಂ ಸಂಶಿತಾಯಾಂ 

| ಪಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

"" ತಲಕಲೇಶ ರತೀರ್ಥವತಾಹಾತ್ಮ ನವರ್ಣನಂ?೨ನಾಮ 

ಚತುಃ ನೆಂಚಾಶಪಧಿಕಶತತನೆಹೀಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಪ್ರಮಥರ ಕೂಗಾಟದಿಂದಲೂ, ಸ್ತುತಿಸುವ ವಂದಿಮಾಗಧರ ಧನಿ 

ಯಂದ "ಕೂಡಿ ಫ ಪ್ರತಿಸ್ಥಿತವಾದ ಈ ಲಿಂಗವು ಕಲಕಲೇಶ್ವ ರವೆಂದೇ ಕರೆದು. 

ಲ್ಸ ಟ್ರ ತು. 

೬, ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಾನವನು ಕಲಕಲೇ 

ಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡುವನೊ, ಅವನು ವನಾಜಸೇಯದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಸ್ರಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. 

೭. ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸರಿಶುದ್ಧ ನಾಗಿ ಪ್ರಾ ಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ದಿವ್ಯವಾದ 

ನಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ಅಸ್ಪ ರೆಯರು ಸೊ (ತ್ರ ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ 

ಹೋಗುವನು. 

೮. ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಬಹಳಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭೋಗಗಳನ್ನನು 

ಭನಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆತರುವಾಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಮತುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವನು. 

೯, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಯೂ, ' ನೇದವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿಷ್ಣ್ಯಾ ತನೂ, ಕೋಗತೋಕಗಳಿಲ್ಲದವನೂ, ಆಗಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಷ್ಯ 

ವುಳ್ಳ 'ನನಾಗುನನು. | 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ದ ವಾದ 

ಶೀ ೬ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

`್ "" ಹಲತಲೇಶ ರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ, ವರ್ಣನ ನೆಂಬ 

ನೂರೈವತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುಡು: 



ಅತಃ ಸರಂ ಪ್ರನ ಕ್ಸ ತಮಿ: ಸರ್ವ 

ಉತ್ತರೇ ನರ್ಮದಾನಿಕಲೇ ೭ ಶುಕ್ಲ 

ತ ಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ ಸ್ಯ ಚ್ ನ್ಯಾಸಿ ಗುಣ ತ Py 

ಪ ಥಿವ್ಯಾ ೦ ಸರ್ವತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಕಲಾಂ” ನಾರ್ಹಂತಿ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

ತಸ್ಯ pie Msi ೦ ಶ್ರೊ (ತುಮಿ ಮಿ ತತ್ವತಃ । 

WO 

1೨॥ 

ಕಾಂ Ha 
ಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ. ವಾಚ; ನ 

ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಾಸ 
ಬಸ್ಯ ಸಂಪರ್ಶನಾದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಹತ Hy 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಚಾಣ ಸಿದ್ಧಿ ಪಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವರ್ಣಸ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಯುಧಿಸ್ಮಿರನೆ! ಬಳಿಕ 

ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಉತ್ತರಕೂಲದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿ ಸಕಲತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ 

ವೆನಿಸಿದ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು. ೨ 
೨. ಪ್ರಣ್ವ ವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಶುಭದರ್ಶನದಲ್ಲಾ ಗಲಿ ಭೂಮಂ 

ಡಲದ ಸಮಸ್ತ "ತೀರ್ಥಗಳೂ ಈ ತೀರ್ಥದ ಹದಿನಾರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ 
ಸರಿದೂಗಲಾರವು. 

ತ್ರಮರಿಂದಲೂ ಸರಿವಾರಿತನಾದ ನಾನು ಆ ತೀರ್ಥದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು 



೯೨೦ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ನರ್ಮದಾ ಸರಿತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಸರ್ವಪಾ ಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ । 

ಯಚ್ಚ ಬಾಲ್ಕೇ ಕೃ ತಂ ಸಾಪಂ ದರ್ಶನಾಡೇನ ನಶ್ಯತಿ ॥೫॥ 

ನೋಕ್ಟು ದಾನಿ ನ ಸರ್ವತ್ರ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥನಮೃತೇ ನೃ k | 

ಶುಕ ತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ 50 ಪುರಾಣೇ ಯಚು, ತೆಂ ಮಯಾ ॥೬॥ 

ಸಮಾಗನೇ ಮುನೀನಾಂ ಸ್ರ ದೇವಾನಾಂ ಹಿ ತ್ಸವ ಚ | 

ಕಥಿತಂ ದೇವದೇವೇನ ಶಿತಿಕಂಠೇನ ಭಾರತ । 

ಕೈಲಾಸೇ ಪರ್ವತಶ್ರೇಷ್ಟೇ ತತ್ತೇ ಸಂಕಥಯಾಮ್ಯಹಂ 2H 
ಪುರಾ ಕೃತಯುಗಸ್ಕಾದೌ ತೋಷಿತುಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿಂ । 

ತಪಶ್ಚಚಾರ ವಿಪುಲಂ ವಿಷ್ಣು ರ್ನರ್ಷಸಹಸ್ರಕಂ। 

ವಾಯುಜಕ್ಟೋ ನಿರಾಹಾರಃ ಶುಕ್ಲ ತೀಥೋೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆ 
ತತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಸ ತಾಮಾಗಾಜಿ ; ವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವ ರಃ । ¥ 
ಸ್ರಾದುರ್ಥೊತಸ್ತು ಸಹಸಾ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಾಧಿಸ ॥೯॥ 
ಕ್ರೋಶದ್ವಯನಿಂದಂ ಚಕ್ರೇ ಭಾಕ್ತಿನುಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಯಕಂ | 
ತಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಪಿಷೈಃ ° noon 

೫. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೂ, ಸಕಲಪಾ ಾತಕಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದೂ 

ಅವ ನರ್ಮದೆಯು ದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ಫ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಪಾತಕಗಳನ್ನು 

ತಳೆಯುವುದು. | 

೬. ಮಹಾರಾಜನೆ! ಕುಕ ಸ್ಸ ತೀರ್ಥ ವನ್ನುಳಿದ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳೂ ಮೋಕ್ಸ 

ಪ್ರದಗಳಲ್ಲ. ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ ವನ್ನು ನಾನು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವೆನು. 

ಎ ೭. ಪರ್ವತೋತ್ತ ಮುವಾಡ "ಕ ಲಾಸ ಸದಲ್ಲಿ ದೇವಡೇವನಾದ ಶ್ರೀಕಂಠನು 

ಡೇವತೆಗಳೂ ಮಹಾಮುನಿಗಳೂ, ಸೇರಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನಿನಗೆ 

ತಿಳಿಸುವೆನು. ತೆ 

೮. ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವ ರನನ್ನು ಸಂತೋಷ 

ಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು. ಶುಕ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿ ವಾಯುಭಕ್ಪಕನೂ, 

ಉಪವಾಸಪರವೂ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಅಪಾರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು 

ಮಾಡಿದನು. 

| ಮಹಾರಾಜನೆ! ಆಗ ಮಹಾದೇವನು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಸೃನಾಗಿ 

'ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ನೆಲಸಿದನು. 

೧೦. ಎರಡು ಕ್ರೋಶಗಳವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೋಗಮೋಕ್ಷ್ಸ ಪ್ರದ 

ವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ 

ಮಾನವನು ಸಮಸ್ತಪಾತಕಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. | 
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ಗಂಗಾ ಕನಖಲೇ ಪುಣ್ಯಾ ಕುರುಕ್ಬೇತ್ರೇ ಸರಸ್ವತೀ 

ಗ್ರಾಮೇ ವಾ ಯದಿ ವಾಂರಣ್ಯೇ ಪುಣ್ಯಾ ಸರ್ವತ್ರ ನರ್ಮದಾ 1೧೦4 

ಸರ್ವೌಷಧೀನಾಮಶನಂ ಪ್ರಧಾನಂ 

ಸರ್ವೇಷು ಸೇಯೇಷು ಜಲಂ ಪ್ರಧಾನಂ । 

ನಿದ್ರಾ ಸುಖಾನಾಂ ಪ್ರ ಮದಾ ರತೀನಾರ 

ಸರ್ವೇಷು ಗಾತ್ರ (ಷು ಶಿರಃ ಪ್ರಧಾನಂ 1 ೧೨ ॥ 

ಥಾ ಪುಣ್ಯಂ ಧಲಾಟಂ ನೃಷಸತ್ತ ಮ । | 

ಪುಣ್ಯಂ ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ ॥ ೧೩ ॥ ಶುಕ ತೀರ್ಥಂ ತಥಾ 

ಸರಿತಾಂ ಚ ಯಥಾ ಗಂಗಾ ದೇವತಾನಾಂ ಜನಾರ್ದನಃ । 

ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥಂ ತಥಾ ಪುಣ್ಯಂ ನರ್ಮದಾಯಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ॥೧೪॥ 

ಚತುಷ್ಪ ದಾನಾಂ ಸುರಭಿ ರ್ವರ್ಣಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ « ಯಥಾ 

ಪ ಶ್ರಥಾನಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಶುಕ 1 ತೀರ್ಥಂ ತಥಾ ನೃಪ 1 ೧೫ ॥ 

ಗ್ರ ಹಾಣಾಂ ತು ಯಥಾದಿತ್ಯೋ ನಕ ಕ ತ್ರಾಣಾಂ ಯಥಾ ಶಶೀ । 

ಶಿರೋ ವಾ ಸರ್ವಗಾತ್ರಾಣಾಂ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಸತ್ಯ ಮಿಷ್ಯ ತೇ ॥ ೧೬ ॥ 

೧೧. ಕನಖಲಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯೂ, ಕುರುಕ್ಟೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯೂ 

ಪುಣ್ಯಪ್ರದಗಳು. ನರ್ಮಜೆಯಾದರೊ ಗ್ರಾಮಾರಣ್ಯಪ್ರ ಜೇಶಗಳೆನ್ಸ ತೆ ಸರ್ವ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಯೂ ಶ ಶುಭಪ್ರದವು. | 
ಗ್ 

ಗತಿ. ಸಕಲೌಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವೇ ಮುಖ್ಯವು. 

ಜಲವೇ ಮುಖ್ಯವು. ಸುಖಗಳಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯ ಸುಖವೂ ರತಿಗ' ತೆ 

ಅವೆಯವಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಯೂ ಪ್ರಧಾನಗಳು. 

೧೩. ಯುಧಿಸಿ ರೆ! ಸರ್ವಾಂಗಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಲ್ಲಿಯೂ 

ಅಲಾಟಿವು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷಪವಿತ್ರವೊ, ಹಾಗೆಯೇ ನರ್ಮದೆಯ ಆದ್ಯಂತದಲ್ಲಿ 

ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥವು ಸರ್ವೋತ್ತಮವು. ' 

೧೪. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯೂ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನ್ ಹೇಗೆ 

ಪ್ರಮುಖರೂ, ಹ ಹಾಗೆಯೇ ನರ್ಮದಾನದಿ ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ ಕ್ಸ ತೀರ್ಥವು ಎಲ್ಲ 

ರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. 

೧೫. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಚತುಷ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲ ಕಾಮಧಥೇನುವೂ, ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣನೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸಕಲತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ 

ತೀರ್ಥವೂ ಪ್ರಧಾನವು. 
೧೬-೧೭. ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೂ, ನಕ್ಬ್ಸತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೂ, ದೇಹ 



೯.೨೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂಡಮಹಾಪುರಾಣಲಂ 

ತಥೈನ ಸಾರ್ಥ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ ! | 

ಮರ್ನಿಜ್ಞೇಯೋ ಯಥಾ ಲೋಕೇ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ ೫೧೭೩8 
ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮೃತ್ವಾದನಿರ್ದೇಶ್ಯಃ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥಂ ತಥಾ ನೃಪ । | 

ಮಂದಪ್ರಜ್ಞತ್ವಮಾಪನ್ನೋ ಮಹಾನೋಹಸಮನ್ರಿತಃ ॥ ೧೮ ॥ 

ಶುಕ್ಲೆತೀರ್ಥಂ ನ ಜಾನಾತಿ ನರ್ಮದಾತಟಸಂಸ್ಥಿತಂ | 

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಧರ್ಮುಪುತ್ರ ಪುನಃ ಪುನಃ I ೧೯॥ 

ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥಂ ಮಹಾಸುಣ್ಯ ೦ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಕಲ್ಮಷಕ್ಸ್ಟಯಾತ್ ೫ ೨೦॥ 

ಯೊೋತ್ರ ದತ್ತೇ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ಹಾ ಎಕಂ ಕೇನಾಜಲಾಂಜಲಿಂ | 

ಕಲ್ಪ ಕೋಟಸಹಸ್ರಾ ಣೆ ನಿತರಸ್ತೇನ ತರ್ಪಿತಾಃ 1 ೨೧॥ 
ಏಕಃ ಪುತ್ರೊ ಧರಾಫ್ಯ ಷೆ ಲ ನಿತ್ಯೂಣಾಮಾರ್ತಿನಾಶನಃ | 

ಚಾಣಕ್ಕೊ € ನಾಮ ರಾಜಾಂಭೂಜ್ಛು ಕ್ಟ ತೀರ್ಥಂ ಚ ವೇದ ಸಃ ॥೨೨॥ 

ಯುಧಿಷಿ ರ ಉವಾಚ:- | 

ಕೋಂಸೌ ದ್ವಿಜನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಾಣಕ್ಕೋ ನಾಮ ನಾಮತಃ । 

ಶುಕ | ತೀರ್ಥಸ್ಮ ಯೋ ನೇತ್ತಾ ನಾಃನ್ಕೊ € ವೇತ್ತಾಹಿ ಕಶ್ಚನ 1 ೨೩॥ 

ದಲ್ಲಿ ತಲೆಯೂ, ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೂ ಅನುತ್ತಮಗಳೆನಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಸ್ತ 
ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥವೇ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವೆನಿಸಿರುವುದು. 

೧೮-೧೯. ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಅನಾದಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಿಳಿಯಲಾರದವ 
ನಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಈ ತೀರ್ಥವೂ 

ತಿಳಿಯಲಸದಳವಾಗಿರುವುದು. ಮಂದಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನೂ, ಸಂಸಾರದ ಮಹಾ 

ನೋಹಕ್ತು ಸಿಲುಕಿದವನೂ ಆದ ಮಾನವನು ನರ್ಮದಾತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶುಕ್ಲ 

ತೀರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರು. | 

೨೦. ಧರ್ಮಪುತ್ರನೆ! ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಹುವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದೇನು? 

ಜನರ ಕಲ್ಮನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯಪ್ರ ದವಾದ ಶುಕ್ಲ 

ತೀರ್ಥವು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದು. 

| ೨೧-..೨.೨. "ಯಾವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೇವಾಜಲದಿಂದ 

ಒಂದು (ಜಲಾಂಜಲಿಯ) ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಡುವನೊ, ಅವನ ಪಿತೃಗಳು 
ಸಾವಿರಕೋಟ ಕಲ್ಪಗಳವರೆಗೂ ತೃಪ್ತರಾಗಿರುವರು. . ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ 

ಪಿತೃಗಳ: ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆಯತಕ್ಕ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿದ್ದನು. ಚಾಣಕ್ಯನೆಂಬ 

ಆ ಮಹಾರಾಜನು ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. 

೨೩. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೆ! ಬೇರೆ 

ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಶುಕ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಆ ಚಾಣಕ್ಯನೆಂಬ ಮಹಾತ್ಮನಾರು? 



ಪಂಚಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋಂ$ಧ್ಯಾಯಃ ೯೨೩್ಟಿ 

ಫೇನೋಪಾಯೇನ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ತೇನ ಜ್ಞಾತಂ ಧರಾತಲೇ । 

ತದಹಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ ॥ ೨೪ ॥ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :- 

ಶ್ಬ್ವ್ರಾಕುಪ್ರಭವೋ ರಾಜಾ ಸಪ್ತಾ ಶುದ್ಧೋದನಸ್ಯ ಚ. 

ಜಾವ ¢ "ನಾಮ ರಾಜರ್ಷಿರ್ಬಭುಜೇ ಪೃ ಥಿವೀಮಿಮಾಂ H ೨೫ ॥ 

ಣರ ಸರ್ವಲೋಕೈ: ರವಂಚಿತಃ 

॥ ೨೬ ॥ 

ಕಥಂ ಸ ತೋ ರ ರಾಜಾ ವಾಯಸಾಭ್ಯಾ ೦ ಕುತೋ ವಾ । 

ಪುರಾ ಯೇನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಂ' ಧೀಗರ್ಭೇಣ ಮಹಾತ್ಮನಾ H ೨೭ ೪ 

॥ ೨೮ ॥ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ -- 

ಆತ್ಮಾನಂ ವಂಚಿತಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತದಾ ಸಂಗೃಹ್ಯ ವಾಯಸಾೌ । 

ಪ್ರೆ ಷಯಾಮಾಸ ತೀವ್ರೆ! ೀಣ “ದಂಡೇನ ಯಮಸಾದನಂ ॥೨೯॥ 

ED ; 11. 1111... 2 4 . sf ಹ ರೊ? * ಚಲಚರಾಾ ್ರಾ ಹ 

೨೪. ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವನು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಥವು 

ಸರ್ವೋತ್ತ ಮುವೆಂಬುದನ್ನ ಅತನು ೨. ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆನು. ನನಗೆ 

ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲವುಂಟಾಗಿರುವು 

೨೫-೨೬. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ 

ಜನಿಸಿದ ಶುದ್ಯೋದನನ ೂಮ್ಮಗನಾದ ಚಾಣಕ್ಯನ “ದೆಹಾರಾಜನು 
“ಣೆ 

| | 

ರಾಜರ್ಷಿಯೆ ನಿಸಿ ಈ ಭೂವ:ಂಡಲವ ನ್ನ ಳುತ್ತಿ! ದನು. ವಿಕ್ರ ಮತೀಲನ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ 

ಶಾಲಿಯೂ, ಶೂರನೂ, ಯಾರಿಂದಲು ಇ ವಂಚನೆಗೊ ಳಗಾಗದವನೂ ಆದ ಆತ 

ನೊಮ್ಮೆ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಧೂರ್ತಗಳಾದ ರತು. ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತನಾದನು. 
ಈ ನ K | 

೨೭. ಯುಧಿಸಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹಿಂದೆ ನೀನು ಮಹಾತ್ಮನಾದ 
ಟು ಸ್ಯ 

ಆ ರಾಜನು ಮಹಾಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಂದು ಹೇಳಿದೆಯಸ್ನೆ. ಅಂತಹವನು ವಾಯಸ 

ಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ವಂಚೆಿತನಾದನು: 

ರೆ ೨ 

ಸ್ವಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಆವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಲ್ಲವೆ. 

ನನಗೆ ಹೇಳು. ಕೇಳಲು ಬಹಳ 

pe , ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ತಾನು ವಂಚಿತನಾದುದನ್ನು 

ತಿಳಿದು ರಾಜನು ಆ ವಾಯಸಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತೀವ್ರವಾದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ 

ಯಮನಗರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 



೯೨೪ ಶ್ರೀ ಸ್ತಾಂಡಮುಹಾಪುರೂಣಂ 

ನಾಯಸಾವೂಚತು॥1-- | 

ಸುಂಡೋಪಸುಂದಯೋಃ ಪುತ್ರಾವಾವಾಂ ಕಾಕತ್ವ ಮಾಗತೌ | 

ಮಾವನಧೀಸ್ತೃಂ ಮಹಾಭಾಗ ಕಸ್ಮಿಂತ್ಲಿತ್ಕಾ ರಣಾಂತಕೇ 1 ೩೦೫ 

ತಾವಾವಾಂ ಸ ತಸಂಕಲ್ಸ್ ತ್ರ ಯಾ ಕೋಷೇನ ಮಾನದ । : 

ನಿರಸ್ತಾ ವನಿರಸ್ವಾ ವಾ ಯಾಸ್ಕಾ ವಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ | 1೩೧8 

ತದಾದೇಶಸ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃತ್ವಾ ಮಾ ತನ ಮಪತ್ರಿ ಯಂ । 

ಮುಕ್ತ ಶಾಪ್ ಭನಿಷ್ಯಾ ಸಬ ಬಹ ಮಹೋ ವಚನಂ ಥಾ ॥ ೩೨ 0 

ತಚ್ಚು ತ್ವಾ ಕಾಕವಚನಂ ಚಾಪಕ್ಕೊ € ನೃಪ ಸತ್ತಮಃ । : 

ನಾಃಹಂ ಜೀನೇ ನಿದಿತ್ತೈವಂ ನಂಚಿತಃ ಕೇನ ಕರ್ಶಿಜಿತ್ Nak 

ತಸ್ಮಾತ್ತೀರ್ಥಂ ಬಿಜಾನಾತಂ ಯಮಸ್ಯ ಸದನೇ ದ್ವಿಜ್ೌ | 3.4 

ಪ್ರೆ (ಷಯಾನಿಂ ಯಥಾನ್ಯಾ ಯಂ ಶ್ರು ತ್ಕಾ ತತ ಥಯಿಷ್ಯ ಥಃ ॥ 2೪ 

ತೇಕ್ಸೈ ವ ಮುಕ್ತ್ ತೌ ಕಾಕೌ ಸ ಸಕ್ಷ ನಡನವಿಭೂಸಿತಾ KF 

ಶೀಘುಗೌ ಪ್ರೆ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ಯಮಸ್ಯ ಸದನಂಪ್ರತಿ I ೩೫ ॥ 

೩೦. ಕಾಗೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ:--ಮಹಾತ್ಮನೆ! ನಾವು ಸುಂದೋಪ 

ಸುಂದರ ಪುತ್ರರು: ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕಾಗೆಯ ಜನ್ಮನನ್ನು ತಾಳಿರುವೆವು. 

ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಬ್ಬಜೀಡ.. 

_.. ೩೧. ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು 

ತಿರಸ್ಕರಿ ಸಿದರೂ, ತಿರಸ ಸ್ಮರಿಸದಿದ್ದರೂ ನರಮಗತಿಯನ್ನು ಸಡೆಯುನೆವು. 

5೨, ರಾಜೇಂದ್ರ! ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ "ಅಪ್ಪ ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು. 

ನಿ ನಿನಗೆ ಆತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯೆವಾದ ಕಾರ್ಯವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಗಳನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ವೆವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಚನನಂತಿರುವುದು.. 

ಹಿಡಿ ಸಸಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಹಾರಾಜನು ಹೇಳಿದನು. 

«« ಯಾವನಿಂದಲೂ ಹೇಗೂ ನಿಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜೀವಿಸು 

ವುದಿಲ್ಲ. 
೬೪. ಕಾಗೆಗಳಿರಾ! ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ಭೂಲೋಸದಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಸ್ತಿರಿ. ಅದನ್ನು 

ಹೇಳಲು ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿರಿ”. 

ಎ ಜಹಿ. ಇಂತೆಂದು ಆತನು ವೇಗಶಾಲಿಗಳಾದ ಆ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ 

: ಮಾಡಿ." 'ಪುಷ್ಟ-ಗರಧಾದಿಗಳಿಂಡದಲಂಕರಿಸಿ : ಯಮಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟನು. 



ರಾಜೋವಾಚ: 

ತತ್ರ ಧರ್ಮುಪುರಂ ಗತ್ವಾ ವಿಚರಂತಾವಿತಸ್ಮತಃ } 

ತಾ ಯಮಃ ಸಂಯಮನೋ ಮಹಾನ್ ॥ ೩೬ 

Hh 42 

nace 

ಇಣಕ್ಕ್ಯೋ ನಾಮ ಧಾರ್ಮಿಕಃ । 

| ಸ್ಯ ತರ್ಪಿತಾನಶನಾದಿನಾ 
ತಸ್ಯಾಃ , ನಚನಂ ರಾಜ್ಯೊ 

ತಂ ಕೇನ ವಾ ಭೂಷಹಿತಾವುಭ್ | 

ಕಥನೀಯಾ ಹ್ಯಶಂಕಿತಂ 

€ ಗತೌ ತೌ ಯಮಸಾದನಂ । 

yS 

ಇಗ ಎ 

; ್ರಾಂಗಣೇ ತಸ್ಯ ಸ್ರಕ್ಚಂದನವಿ 
ಥಿ 

ಇಳಕ್ಸ್ಟ್ವಾಕುಸಂಭವೋ ರಾಜಾ ಚ 

ತಾ 
ದ್ವಾದಶಾಂಹೇ 

ಕುತೋ ಮಾಮಾಗತಂ ಬ್ರೂ 

ತಚ್ಛು 

ಯದಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ಧರ್ಮಾ 

ಮದೀಯಾ ಭಾರತೀ ತಸ್ಯ 

ಕ್ರೀಡಿಲಾ ಭೂಸಿತೌ । 

ನಿ, ಚ ವಾಯಸೌ ಧೃಷ ಸಾ ಜು) ಜಾ 
ತೌ ದೃಷ್ಟ್ ಪೃಷ್ಟ್ 

ಯಮ ಉವಾಚ 

ಕುತಃ ಸಾನಾತಮಾಯಾತೌ ಕೇನ ವಾ ಭೂಸಿತಾವುಭೌ। 

ಧರ್ಮರಾಜೇನ 
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ಯಾರು ಫಿಮನ್ನು ಗೇಕೆ ಬಂದಿರಿ? ಹೇಳಿರಿ. 

ಂತೆನ್ನುನ ಆತನಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವ. 
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೩೬. ರಾಜನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ನೀವು ಯಮಪುರಕ್ಕೆ 

ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಿ. ಧರ್ಮತತ್ರರನೂ, ನಿಯಾಮಕನೂ ಆದ ಯಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು 

ಸ pS i 8 
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5 ರ್ಯಶಾಲಿಗಳ | 



೨೬ ಶ್ರೇ ಸ್ಫಾಂಡನುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಕಾಕಾವೂಚತುಃ:- 

ಇಳ್ಸ್ಟ್ವಾಕುಸಂಭವೋ ರಾಜಾ ಚಾಣಕ್ಕ್ಯೋ ನಾಮ ಧಾರ್ಮಿಕಃ 

ದಾ ದಶಾಃಹೇ ಮೃತಸ್ಕಾ ಸ್ಯ ತರ್ಪಿತಾವಶನಾದಿಭಿಃ | ॥ ೪೧॥ 

ತಯೋಸ ಸ್ಪದ್ಧಚನಂ ಶ್ರುತ್ಕಾ "ತದಾ ವೈನಸ್ವತೋ ಯಮಃ । 

ಚಿತ್ರ ಗುಪ್ತ © “ಲಿಂ ಕಾಲಂ “ನೀತ್ಸ್ಯ ತಾಬಿದಮುಬ, ನೀತ್ ll ೪೨ ॥ 

ಅಂಡಜಸ್ತೆ ೀದಜಾತೀನಾಂ ಭೂತಾಶಾಂ ಸಚರಾ ಚೇ | 

ವಿಹಿತಂ ಶೋಕಕರ್ತ್ಯೂಣಾಂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಮನು -: ॥8೪೩೬॥ಓ 

ಗತಃ ಕುತ್ರ ದುರಾಚಾರಶ್ಚಾ ಣಕ್ಕ್ಯೋ ನಾಮತಸ್ನಿ ಹ! | 

ಅನ್ನಿಷ್ಯ ತಂ ಪುರಾಣೇಷು ತ್ಮಿ ತಿಹಾಸೇಷು ಯಾ ನಃ ॥ ೪೪ ॥ 

ತತಸೆ ರ್ಥರ್ನುಪಾಲೈ ಸ್ತು ನರ್ಮರಾಜನ ಕ್ರಚೋದಿತೈಃ | 

ನಿಕೀಕ್ಷತಾ ಪುರಾಣೋಕಾ, ಕರ್ಮುಜಾ ಗತಿರಾಗತಿಃ 1 ೪೫ ॥ 

ತತಃ ಸ್ರೋನಾಚ ವಚನಂ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಃ । 

ಶೃಣ್ವತಾಂ ಧರ್ಮ ಪಾಲಾನಾಂ ಮೇಘಗಂಭೀರಯಾ ಗಿರಾ . ॥೪೬॥ 

೪೧. ಕಾಗೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ:--ಇಕ್ಸ್ಟ್ವಾಕುವಿನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ 

ನೆಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕನಾದ ರಾಜನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಆತನು ಮೃತನಾದ ಹನ್ನೆರಡ 

ನೆಯ ದಿನ ನಾವು ಅನ್ನಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದೆವು. oo 

೪೨. ಅವುಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಮನು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನನ್ನೂ, ಕಲಿ 

ಯನ್ನೂ; ಕಾಲನನ್ನೂ ಕರೆದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮರ್ಶೆಮಾಡುವಂತೆ 

ಹೇಳಿದನು. | 

೪೩.  ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಅಂಡಜ 

ಸ್ಟೇದಜಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಲೋಕಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 

ಬ್ರಹ್ಮನು « ಅಧಿಕಾರವ ನ್ಹುು ಕೊಟ್ಟಿ ರುವನು. 

ಛಳಿ, ಚಾಣಕ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆ ದುರಾಚಾರಿಯು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು? 

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ “ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಗತಿಯೆಂಬುದನ್ನು 

ಹುಡುಕಿ ಹೇಳಿರಿ. 

ಅಜ. ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಪಾಲಕರು ಯಮನಿಂದ ಜೋದಿತರಾಗಿ ಪುರಾಣ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾನ ಗತಿಗಳು ಲಭಿಸುವು 

ವೆಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. 

೪೬. ಅದರಂತೆ ಚಾಣಕ್ಯನು ಯಾವ ನರಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದಿರಲು 

ಸರ್ಮಪಾಲಕಕೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಿ ಲು ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ 

ಯನುಧರ್ಮನು ಮೇಘಗರ್ಜಿತದಂತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಇಂತೆಂದನು. 
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ತಿ ತಥ ಧಾರ್ಮಿಕಂ ಲೋಕೇ ಬ್ರ 
ನಿವೀತಂ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಲೆ ಲೆ 

ಶುಕ್ತ ತೀರೇ ಮೃ ತಾಃಶ ವ್ಹಾ ನ ತೇ ಮಧ್ಮಿಷಯಾ! 

ಆಸ್ಮ್ಯಾತ್ಸ್ಯಾನಾದ್ಧ ತಾವಾನ ನಾಂ ; ಯಮಸ್ಯ ಪುರಮುತ್ತಃ ಮಂ | 

ಪೃಥಿವ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಭಾಗೇ ಹ್ಯತೀತ್ಯ ಬಹುಯೋಜನಂ H ೫೨ ॥ 

ಭಕ್ಷಿ ರ್ಮದೆಯ ಶುಭ್ರ ವಾವ ಜಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಮೃ ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂಡಜಸ್ವೇದಜಗಳೆಂಬ ಶ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳೂ ಕೂಡ ನನ್ನ 

ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲಾರವು. oo 

೪೮. ಸಕಲ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅನೇಕ್ಸೈೆ 

ಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಪರಮಭಕ್ತಿಯುಕ್ತರಾಗಿ ಧರ್ಮಭೂಯಿಷ 

ಮಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವರು. 

೪೯. ಮಹಾಪಾತಕ ಮತ್ತು ಉಪಪಾತಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ 

ಮಾನವರು ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥದ ನರ್ಮದಾಜಲದಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡು 

ವರೊ, ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ರು. ಅವರೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ದಂಡಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗ. 
ಲಾರರು.?? 

೫೦. ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಇಂತೆಂದ ಯಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ವೇಗ 

ಶಾಲಿಗಳಾದ ಆ ಕಾಗೆಗಳು ಯಮನಗರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ 



೯೮ ನ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂ ದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತತ್ಪು ರಂ ಕಾಮಗಂ ದಿವ್ಯಂ' ಸ್ವ ರ್ಣಪಾ ಪ್ರಾಕಾರತೋರಣಿಂ | 

ಅನೇಕಗೃ ಹಸಂಬಾಧಂ ಮಣಿಕಾಂಚನಭೂಷಿತಂ | i ೫೩ ಗ 

“ಚೆತುಷ್ಪ ಕ್ಸ ಶ್ತ ತೈ ರೈಶ್ಚ ಫಘಂಟಾಮಾರ್ಗೋಪಶೋಭಿತಂ ! 1. 

ಉದಾ 'ನನನಸಂಛನ್ನ ೦ ಪದಿ ಒನೀಖಂಡಮಂಡಿತಂ | un ೫೪ ॥ 

ಹಂಸಸಾರಸಸಂಘಂಷ್ಟ ೦ ಕಸೀಕಲಾಕುಲಸಂಕುಲಂ | 

'ಸಿಂಹವ್ನ್ಮಾಥ ಘು ಗಜಾಕೀರ್ಣನ್ಯು ಕ್ಪವಾನರಸೇನಿತಂ ! ೫೫ ॥ 

ನರನಾರೀಸನಾಕೀರ್ಣಂ ನಿತ್ಕೊ (ತ್ಯ ವನಿಭೂಷಿತಂ । 

ಶಂಖದುಂದುಭಿನಿರ್ಫೋಷೈ ರ್ನೀಣಾವೇಣುನಿನಾದಿತಂ 

ಯಮುಮಾರ್ಗೆೇಪಿ ವಿಹಿತಂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನಿವಾಂ ಪರಂ ! ೫೬ ॥ 

ಗತೌ ತತ್ರ ಪುನಶ್ನಾ ೨ ೨ನೈೈರ್ಯಮದೂತೈರ್ಯಮಾಜ್ಞ ಯಾ | 

ಸಿದಿತೌ ಫೆ (ಷಿತೌ ತತ್ರ ಯತ್ರ ದೇವೋ ಜಗತ್ತ ಭು ॥ ೫೭॥ 

ಪ್ರಾಣಸ್ಕ ̀ ಭೀತ್ಯಾ ದೃ ಷೊ ಸೌ ಸಂಹಾಸನಗಳಃ ಪ್ರಭುಃ । 

ಮಹಾಕಾಯೋ ಸ ುಹಾಜಂಘೋ ಮಹಾಸ ಂಥೋ 1 ನುಹೋದರಃ 1೫೮॥ 

°° ೫ ಆ ಪುರವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಗಾಮಿಯೂ, ದಿವ ವೂ, ಚಿನ್ನ ದ ಉಪ್ಪರಿಗೆ 

ಬಾಗಿಲ್ವಾ ಡಗಳುಳ್ಳ ದುದೂ, ಅನೇಕ ಗೃ ಹಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡವೂ, ಚಿನ್ನ: ನನರತ್ವ 

ಸಳಿಂದಲಂಕ್ಕ ತವೂ ಆಗಿರುವುದು. . 1 

೫೪, ಉದಿಗಳಿಂದಲೂ, ` ಚೌಕಗಳಿಂದಲೂ, ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳಿಂದಲೂ 

'ಶೋಜಬಿಸುತ್ತ ಉದ್ಯಾನವ ವನಗಳಿಂದ ಪರಿವೃ ತವಾಗಿ ಕಮಲಸಮೂಹಗಳಿಂದ 

ಶಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. | 

೫೫. "ಹಂಸ ಸಾರಸಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿಂದಲೂ, ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಇಂಚರ 

ಗಳಿಂದಲೂ ನ ಸಾ ಹುಲಿ, ಆನೆಗಳಿಂದಲೂ,. ಕರಡಿ, ಕಪಿ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಡೇಶವು ಮನೋಹರನಾಗಿದ್ದಿತು. 

೫೬. ಪುರುಷರೂ ಸ್ತ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ತುಂಬಿದ್ದ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಉತ್ಸವ 

ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುವು. *ಂಖಗಳು, ಭೇರಿಗಳು, ವೀಣೆ, ನೇಣ: ಮುಂತಾದ 

ವಾದ್ಯಗಳು ಧೃನಿಗೈಯುತ್ತಿ ದ್ಹುವು. ಯಮಲೋಕದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಮಿತ 

ಸಾರವ ಮತ್ತೊಂಡು ಸ ರ್ಗರೋಕವೆಂಬಂತೆ ಆ ನಗರವು ತೋಭಿಸುತ್ತಿ ದ್ಹಿತು. 

| ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲು ಯಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ. ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿ ದ್ರ 

ಹಮದೊತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಲೋಕಪ್ರ ಭುವಾದ ಆತನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟರು. 

೫೮. ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಮಸ್ಪರಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ 

ಆ ಕೋಕಪಾಲಕನನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಆತನು ದೀರ್ಫದೇಹನೂ, ದೊಡ್ಡ ತೊಡ 
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ಮಹಾವಕ್ಟಾ ಮಹಾಬಾಹ 
ಹಣ 

ಮಹ ಹಾಮಹಿಷಮಾರೂಢೋ ಮಹಾಮುಕುಟಿಭೂಷಿ: "FN 

್ಲಿತ್ರಗುಪ್ತೋ ಮಹಾಮತಿಃ । 4 
ವ ನಾಗಲಾ ತದಾ ದೃ ಷೌ ನಮಫ್ಯೇ ಜ್ವಃ ಲಿತಪಾವಕೌ ' 1೬೦॥ 

ಪುಣ್ಕಪಾಪಾನಿ ಜಂತೂನಾಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮ ತಥ ಹಾರಗೌ | 

ವಿಚಾರಯಂತೌ ಸತತಂ ತಿಸಾ ತೇ ತೌ ದಿವಾನಿಶಂ | ೬೧॥ 

ತತೋ ಹ್ಯಾವಾಂ ಪ್ರ ಹಾಮಾಂತೇ ಯಮೇನ ಯಮಮೂರ್ತಿನಾ | 

ಪೃಷ್ಟಾವಾಗಮನೇ : ಕೇತುಂ ತಮಬ್ರುವ ಶೃಣುಷ್ಟ ತತ್ ॥ ೬೨ 1 

ಉಜ್ಜ ಯಿನ್ಯಾಂ ನುಹೀಸಾಲಶ್ಚಾ ಇಕ್ಕೋಂಥೂತ್ರ ್ಯಾೂಪವಾನ್ | 

ದ್ಯಾ ದಶಾಂಹೇ ಮೃತಸ್ಕಾಂಸ್ಕ ಭುಕಾ ತ್ವ ಸ್ರಾಸ್ತ ಯಮಾಲಯೆಂ॥ ೬೩ ॥ 

ತತೋ ಸ್ಮಾಕಂ ವಚಃ ಶ್ರು ತ್ವಾ ಕಂಪಯಿತ್ವಾ ಶಿಕೋ ಯಮಃ । 

ಉವಾಚ ವಚನಂ ಸತ್ಯಂ "ಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಹಸನ್ನಿನ _. ॥ ೬೪ ॥ 

ಗಳುಳ್ಳವನ, ಆಗಲನಾದ ಭುಜಪ್ರದೇಶದವನೂ, ದೊಡ್ಡ 

ಆಗಿದ್ದನು. 

೫೯. ವಿಶಾಲವಾದ ಎಹೆಯುಳ್ಳವ ನೂ, ನಿಡುದೋಳಿನವನೂ, ದೊಡ 

ಮುಖ, ನೇತ್ರ ಗಳುಳ್ಳ ವನೂ, ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ, ದೊಡ ಕೋಣವನ್ಸೇರಿದವ ನೂ. 

ಉನ್ರ. ತವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. | 

೬೦/ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಿಯೂ, ಕಾಲನೂ, ಬಹುಮತಿಗಳಾದ 

ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರೂ ಇದ್ದರು. ನಾವು ವ್ರ ಹೋಗಿ ಸಭಾಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ 

ಜೆಂಕಿಯಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಗಳಾದ ಆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರನ್ನು ಕಂಡೆವು. 

ಓಣ. ಕ್ರುತಿಸ್ಮ ವತಿಗಳ ತಾತ್ರ ರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು 

ಸಕಲ MN ಪುಣನಾನಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತ ಅಹೋರಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲ ಯೂ 

ಶುಳಿತಿರುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. 

೬.೨. ಪ್ರ ಳಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಯಮನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಆತನು 

ನಾವು ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ 

ವನ್ನು ಕೇಳು. 

೬೩. ಉಜ್ಜ ಯಿನೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯಾದ ಚಾಣಕೃ 

ನೆಂಬ ಮಹಾರಾಜ ಸಧಿದ್ದನು. ಆತನು ಸತ್ತ ಹತ್ತ ರಡನೆಯ ದಿನದ ಶ್ರಾದ್ಧಾನ್ನ 

ವನ್ನು ತಿಂದು ನಾವು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ ದ್ರ ರಾಷಿವು. 

೪, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಮನು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ 

ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಈ ಮಾತನ್ನಾಡಿದನು. 



೯೩೦ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ. 

ಅಸ್ತಿ ತತ್ಕಾರಣಂ ಯೇನ ಚಾಣಕ್ಕಃ ಸಾಪಪೂರುಷಃ | ೨. 
ನಾಯಾತೋ ಮನು ಲೋಕೇ ತು ಸರ್ವಷಾಪಭಯಂಕರೇ |॥೬೫ಏ 
ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥೇ ಮೃುತಾನಾಂ ತು ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಹರಂ ಪದಂ । 
ಜಾಯತೇ ಸರ್ವಜಂತೂನಾಂ ನಾತ್ರ ಕಾಚಿದ್ವಿಚಾರಣಾ ॥ ೬೬ ॥ 

ಅನಶಃ ಸ್ಥನಶೋನಾನಿ ಜಂತುಸ್ತ 3 ಕೋತ್ರ ಮಂಡಲೇ 

ಮೃತಃ ಸ ವೈನ ಸಂದೇಹೋ ರುದ್ರ ಸ್ಯಾಃನುಚರೋ ಭವೇತ್ ॥ ೬೭॥ 

ತದ್ದ ರ್ನುವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಿರ್ಗತ್ಯ “ನಗರಾದ್ದ ಹೀ | 

ಪಶ್ಯ ತೌ ವಿವಿಧಾಂ ರಾಂ ನರಕೇ ಲೋಕಯಾತನಾಂ 1 ೬೮ ॥ 
ತ್ರಿಂಶತ್ಕೊ ಖ್ಯೋಹಿ ಘೋರಾಣಾಂ ನರಕಾಣಾಂ ನೃಪೋತ್ತಮ | 
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಬೀತ್ ಪರಾನಾರ್ತಿಂ ಗತೌ ತತ್ರ ಮುಹಾಪಥಿ ॥1೬೯॥ 

ನರಕೋ ರೌರನಸ್ತತ್ರ ಮುಹಾರೌರನ ಏನ ಚ 

ಸೇಷಣಃ ಕೋಷಣಕೆ ವ ಕಾಲಸೂತ್ರೊ ಆಸ್ಥಿ ಭಂಜನಃ | Hazon 

ತಾಮಿಸ್ತ್ರಶಾ » ಂಥತಾಮಿಸ್ತಃ ಕ್ರ ) ಮಿಪೂತಿವಹಸ್ತ ಥಾ। 

ದೃಷ್ಠ ಶ್ವಾನ್ಕೊ ೯ ಮಹಾಜ್ಞಾ 'ಅಸ್ಪತ್ವೈ ನ ವಿಷಭೋಜನಃ 1 ೭೧॥ 

೬೫. ಮಹಾಸಾತಕಿಯಾದ ಆ ಚಾಣಕ್ಯನು ಸಕಲ ಪಾಪಿಗಳಿಗೂ 

ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವುಂಟು, 

೬೬, ನರ್ಮದೆಯ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ತ 

ಜೀವರಿಗೂ ಪರಮಪದವು ಲಭಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನಿಲ್ಲ. 

೬೭. ಅಕಸ್ಮಾತ್ರಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಆ 

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಜೀವನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ 
ರುದ್ರನ ಅನುಚರನಾಗುವನು. 

೬೮. ಧರ್ಮರಾಜನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 

ಹೊರಬಿದ್ದು ನರಕಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ನನಗಳಾದ 

ಭಯಂಕರ. ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಬಂದೆವು... | 

೬೯. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಇಂತಹ ಘೋರನರಕಗಳು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟ 

ಗಳಿರುವುವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡು ರಾಜಮಾರ್ಗ 

ವನ್ನು ಇಡಿ, 

ಸೂತ್ರ ವ, ತಾಮಿಸ್ರ, ಅಂಧತಾಮಿಸ್ತ. Wes ಪೂತಿವಹ, 
me) ಮ ುಹಾಜ್ಞಾಲ, : ನಿಷಭೋಜನ, ದಂಶ, ಮಶಕ. ಯಮಳನರ್ವತಗಳು 



ಪಂಚಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ಇಗ 

ನರಕೌ ದಂಶಮಶಕೌ ತಥಾ ಯಮಲಪರ್ವಶೌ। | 

ನದೀ ವೈತರಣೀ ದೃಷ್ಟಾ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ ॥ ೭೨ ॥ 

ಶೀತಲಂ ಸಲಿಲಂ ಯತ್ರ ಸಿಬಂತಿ ಹೃ ಮೃ ತೋಪಮುಂ ! 

ತದೇವ ನೀರಂ ಸಾಸಾನಾ ೦ ಶೋಣಿತಂ ಪರಿವರ್ತತೇ ॥ ೭೩॥ 

ಅಸಿಪತ್ರವನಂ ಚಾಂನ್ಯದ್ದೃಷ್ಟಾಂನ್ಯಾ ಮಹತೀ ಶಿಲಾ । 

ಅಗ್ನಿ ಪುಂಜನಿಭಾಕಾರಾ ವಿಶಾಲಾ ಶಾಲ್ಮಲೀ ಪರಾ H ೭೪ ॥ 

ಇತ್ಯಾದಯಸ್ತಥೈವಾಂನ್ಯೇ ಶತಸಾಹಸ್ರಸಂಜ್ಞೆತಾಃ । 

ಘೋ್ಯರಘೋರತರಾ ದೃಷ್ಟಾಃ ಕ್ಲಿಶ ತೇ ಯತ್ರ ಮಾನವಾಃ 8 ೭೫ಜ॥ 

ವಾಚಿಕೈ ರ್ಮಾನಸೈಃ ಸಾಪ್ಟ್ ಕರ್ಮಜೈಶ್ಚ ಪೃಫಗಿ ಥೈ 1 | 

ಅಹಂಕಾರಕೃತೈೆರೋಷೈರ್ಮಾಯಾನಚನಸೂರ್ವಕೈಃ ॥ ೭೬ ॥ 
ಏತಾ ಮಾತಾ ಗುರುರ್ಭ್ರಾತಾ ಅನಾಥಾ ವಿಕಲೇಂದ್ರಿಯಾಃ । 

ಭ್ರಮಂತಿ ನೋಡ್ಬೃತಾ ಯೇಷಾಂ ಗತಿಸ್ತೇಷಾಂ ಶಿ ರೌರವೇ ॥1೭೭॥ 

ತತ್ರ ತೇ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಾನಿ ಕ್ರಷಿತ್ತಾ ರೌರವೇಂಧಮಾಃ । ಕ 

ಇಹ ಮಾನುಷ್ಯಕೇ ಲೋಕೇ ದೀನಾಂಧಾಶ್ಹ ಭವಂತಿ ತೇ ॥ ೭೮ ॥ 

ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಸಕಲ ಪಾತಕಗಳನ್ನೂ ಕಳೆಯುವ ವೈತರಣಿ 

ಯೆಂಬ ನದಿಯನ್ನೂ ಕಂಡೆವು. 

೭೩೩, ಪುಣ್ಯವಂತರು ಆ 

ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು. ಅದ 

ಸುವುದು. 

೭೪-೭೫. ಆಸಿಪತ್ರವನವನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಅಗ್ನಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ 

ನಿಶಾಲವಾದ ಶಿಲೆಯನ್ನೂ, ಮಹಾ ವಿಸ್ತಾ ̀ ರವಾದ ಶಾಲ್ಮಲಿಃ ನೃಶ್ಚನನ್ನೂ 

ನೋಡಿದೆವು. ಇವುಗಳನ್ನೂ, ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷ. ಗಟ್ಟಲೆ ನರಕಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದೆವು. 

ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಭಯಂಕರಗಳಾಗಿರುವ ಟ್ರಿ ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು 

ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವರು. 

೭೬, `ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸಿ ನಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹು 

ವಿಧಗಳಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಹಂಕಾರದ `ೋಷದಿಂ ದಲೂ, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನಾಡು 

ವುದರಿಂದಲೂ ಮಾಡುವರು. 

೭೭, ಯಾರಿಂದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರು, ಸಹೋದರರು, ಅನಾಥರು, 

ಇಂದ್ರಿಯವಿಕಲರು ಮೊದಲಾದವರು ಸೋಷಿತರಾಗದೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವರೊ, 

ಅವರು ರೌರವನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು. 

೭೮. ಆ ನೀಚರು ರೌರನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ನರ್ಷಗಳು ದುಃಃ 

ಭವಿಸಿ ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ದೀನರೂ ೂಇ ಅಂಧರೂ ಆಗಿ ಜನಿಸಿವರು. 

ದರ ಶೀತಲಜಲವ ನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅವು. ತಕ್ಕೆ 

ೇ ಪಾನಿಗಳು ಕುಡಿ ದಶೆ ರಕ್ತವಾಗಿ ಪರಾಮಿ 

+ ಹ ೬ i AL 2೬ 2. ಕ್ಷ 



೯೩೨ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ದೇವಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಹರ್ತ್ಕೂಣಾಂ ನರಾಣಾಂ ಹಾಪಕರ್ನುಣಾಂ । ನ 

ಮಹಾರೌರನಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಧ್ರುವಂ ನಾಸೋ ಯಮಾಲಯೇ Hrs. 

ತತಃ ಕಾಲೇನ ಮಹತಾ ಸಾಹಾಃ ಸಾಪೇನ ಮೇಷ್ಟಿತಾಃ । 6 
ಜಾಯಂತೇ ಕಂಟಕೈರ್ಭಿನ್ನಾಃ ಕೋಶೇ ವಾ ಕೋಷಕಾರಕಾಃ ॥ ೮೦ ॥: 
ಮೃಗಪಕ್ಸಿ ನಿಹಂಗಾನಾ ೦ ಫಾತಕಾ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಕಾಃ | 

ಸೇಸಣಂ ನರಕಂ ಯಾಂತಿ ಶೋಷಣಂ ಜೀನಬಂಧನಾತ್ leon 
ತತ್ರತ್ಯಾಂ ಯಾತನಾಂ ಘೋರಾಂ ಸಹಿತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಚೋದಿತಾಂ [ | 

ಇಪ ಮಾನುಷ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಂಗ್ಚಂಧಬಧಿರಾ ನರಾಃ 1 ೮೨ ॥. 

ಗವಾರ್ಥೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥೇ ಚ ಹೃನೃತಂ ವದತಾಮಿಹ । '. | 
ಪತನಂ ಜಾಯತೇ ಪುಂಸಾಂ ನರತೇ 'ಕಾಲಸೂತ್ರ ಫೇ | | ೮೩ ॥: 
ತತ್ರತ್ಯಾ ಯಾತನಾ ಘೋರಾ ವಿಹಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕತ್ಯ ೯ಭಿಃ | : ` 

ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಮಾಗತಾ ಹ್ಯತ್ರ ತೇ ಯಾಸ್ಯಂತ್ಯಂತ್ಯಜಾಂ ಗತಿಂ. ॥ ೮೪ ॥. 
ಬಂಧಯಂತಿ ಚ ಯೇ ಜೀವಾಂಸ ಸ್ಯಿಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕುಲಸಂತತಿಂ। .. | 
ಪತಂತಿ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹೋ ನರತೇ ತೇಃ ಸ್ಥಿಭಂಜನೇ | ॥ ೮೫ ॥. 

೭೯. ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪಹಾರಮಾಡಿದ ಪಾಸಕರ್ಮಿಗಳಾದ 
ನರರಿಗೆ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರೌರವವೆಂಬ ನರಕವೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ, 
ವಾಸಸ್ಥ ಸ ಳವಾಗಿರುವುದು. 

೮೦. ಇಂತು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಸದಿಂದ ಲೇಪಿತರಾದ ಅವರು ಬಹು. 

ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿಕಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ದೇಹದವರೊ, ಅಥವ ಕೋಶಕಾರಕ. 
ಗಳಾದ ಹುಳುಗಳಾಗಿಯೋ ಹುಟ್ಟು ವರು. 

೮೧. ಮೃ ಗಗಳನ್ನೂ , ಪಕ್ಣಿ ೪ ಗಳನ್ನೂ, ನಿಹಂಗಗಳನ್ನೂ ಕೊಂದು ಅವುಗಳ: 

ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ 'ಾತಕರು ಜೀವಹಿಂಸೆಯ . ಫಲವಾಗಿ ಪೇಷಣನೆಂಬ' 

ನರಶವನ್ನೂ , ಹಾ ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವನರು ಶೋಷಣವನ್ನೂ ಸೇರುವರು. 

ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಘೋರಯಾತನೆಯನ್ನ ನುಭವಿಸಿ 
ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ, ಜನ್ಮನನ್ನು ತಾಳಿದರೆ ಸುಂಟಿರೊ, ಕುರುಡರೊ, ಕಿಪ್ರುಡರೊ 

ಆಗಿರು ವರು, 

೮೩ ಗೋವುಗಳಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವಂತೆ ಆನ | ತವನ್ನು 
ಹೇಳುವ ಮನುಷ್ಯ ರಿಗೆ ಕಾಲಸೂತ್ರ ವೆಂಬ ನರಕದಲ್ಲಿ ಸತನವು ಸಂಭವಿಸುವುದು. 
೮೪. ಶಾಸ್ತ್ರ ತ ೯ಗಳಿಂಡ ವಿಹಿತಗಳಾದ ಮುಹಾ ಯಾತನೆಗ (ಳನ್ನು ಆಲ್ಲಿ 

ಅನುಭವಿಸಿ ದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಂಡಾಲರಾಗಿ ಜನಿಸುವರು. 

೮೫, ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನೂ ಸಂತಾನ 



ಪಂಚಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತನೊಧ್ಯಾಯಃ ಇಶ್ಟಿಷ್ಟಿ 

ತತ್ರ ವರ್ಷಶತಸ್ಯ್ಕಾಂತ ಇಹ ಮಾನುಷ್ಯತಾಂ ಗತಾಃ । 

ಹುಬ್ಬಾ ವಾಮನಕಾಃ ಪಾಪಾ ಜಾಯಂತೇ ದುಃಖಭಾಗಿನಃ ॥ ೮೬ ॥ 

ಯೇ ತ್ಯಜಂತಿ ಸ್ವಕಾಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ಮೂಢಾಃ ಪಂಡಿತಮಾನಿನಃ । 
ತೇ ಯಾಂತಿ ನರಕಂ ಘೋರಂ ತಾಮಿಸ್ರಂ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೮೭॥ 

ತತ್ರ ವರ್ಷಶತಸ್ಯಾ ೦ಶೇ ಇಹಮಾನುಷ್ಯತಾಂ ಗತಾಃ | 

ಕೂ 3 ಜಾಯಂತೇ ಮಾನವಾ ಹಿತೇ ॥ ೮೮ ॥ 

ಮಾನಿಕೂಟಂ ತುಲಾಕೂಟಿಂ ಕೂಟಕಂ ತು ವದಂತಿ ಯೋ । 

ನರಕೇ ತೇಂಂಧತಾಮಿಸ್ರೇ ಪ್ರಪಚ್ಯಂತೇ ನರಾಂಧಮಾಃ 1 ೮೯೪ ॥ 

ಶತಸಾಹಸ್ಪಿಕಂ ಕಾಲಮುಸಿತ್ವಾ ತತ್ರ ತೇ ಸರಾಃ । 

ಇಹ ಶತ್ರು ಗ್ಯ ಹೇತ ,೦ಧಾ ಭ್ರಮಂತೇ ದೀನಮೂರ್ತಯಃ WTO 

ಪಿತ. ದೇವ ದಿ _ಜೇಭ್ಯೋಂನ್ನಮದತ್ವಾ ಯೇಂತ್ರ ಭುಂಜತೇ | 

ನರತೇ ಕೃನಿನಭಕ್ರ್ಷೇ ತೇ ಪತಂತಿ ಸ್ವಾತ್ಮ | ಪೋಷಕಾಃ WTO H 

ವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಸ್ಥಿಭಂಜನವಿಂಬ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದರಲ್ಲಿ 

ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. | 

೮೬. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದುನೂರು ವರ್ಷಗಳು. ಕಳೆದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯಃ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿ ಗೂನುಬೆನ್ನಿನವರೂ, ಕುಳ ರೂ, ಪಾವಿಗಳೂ, ದುಃಖಭಾಗಿಗಳೂ 

ಆಗಿರುವರು. 

. ಯಾರು ಮೂಢರಾದರೂ ಸಂಡಿತರೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ 

'ಪತಿ ಯರನ್ನು, ತ್ಯಾಗಮಾಡುವರೊ, ಅವರು ತಾಮಿಸ್ರವೆಂಬ ಭಯಂಕರ ನರಕಕ್ಕೆ 

ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ. 

೮೮. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಯಾತನೆಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ 

ಆ ಮನುಜರು ಚರ್ಮರೋಗದವರೂ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಂತರೂ ಆಗಿ ಜನಿಸುವರು. 

ರ್. ಅಳತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ವರ್ತಕರೂ, 

ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಟ ನನ್ನು ಹೇಳುವವರೂ ಆದ ನೀಚ ಮಾನವರು ಅಂಧತಾಮಿಸ್ರ 

ವೆಂಬ ಸಕಸ ಸಂಕಟಪಡುವರು. | : 

| ೯೦. ಆ ಜನರು ಆಸ್ಲಿ ಒಂದುಲಕ್ಸ ನರ್ಷಗಳಕಾಲ ವಾಸಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡರಾಗಿ ಹುಟ್ಟ ದೀನರೂಪದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವರು. 
| ೯೧. ಫಿತೃಗಳಿಗೂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಅನ್ನವನ್ಸಿಡಡೆ 

ತಮ್ಮ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವರೊ, 

ಅವರು ಕೃಮಿಭಕ್ಕ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು. ಯ 



೪ ಪ್ಲಿಳಿ | ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ | 

ತತಃ ಪ್ರಸೂತಿಕಾಲೇ ಹಿ ಕೃಮಿಭುಕ್ತಶ್ಚ ಸವ್ರಣಃ | 

ಜಾಯತೇಂಶುಚಿಗಂಥೋಂತ್ರ ಪರಭಾಗ್ಯೋಪಜೀವಕಃ | W೯೨4 

ಸ್ವಕರ್ನುನಿಚ್ಯುತಾಃ ಪಾಪಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮನಿವರ್ಜಿತಾಃ । | 

ನರಕೇ ಪೂಯಸಂಸೂರ್ಣೇ ಕ್ಲ ಶ್ಯಂತೇ ಹೃಯುತಂ ಸಮಾಃ 1೯೩% 

ಸೂರ್ಣೇ ತತ್ರ ತತಃ ಕಾಲೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾನುಷ್ಯಕಂ ಭವಂ ಟಃ | 

ಉದ್ಮೇಜನೀಯಾ ಭೂತಾನಾಂ ಜಾಯಂತೇ ವ್ಯಾಧಿಭಿರ್ವತಾಃ ॥ ೯೪॥ 

ಅಗ್ನಿದೋ ಗರದಕಶ್ಚೈನ ಲೋಭನಮೋಹಾನ್ಶಿತೋ ನರಃ | [ 

ನರಕೇ ನಿಷಸಂಪೂರ್ಣೇ ನಿಮಜ್ಜತಿ ದುರಾತ್ಮವಾನ್ । ೯೫೪ 
ತತ್ರ ನರ್ಷಶತಾತ್ಕಾಲಾದುನ್ಮಜ್ಜನಮವಸ್ಥಿತಃ | 

ಭುನಿ ಮಾನುಷತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಪಣೋ ಜಾಯತೇ ಪುನಃ i ೯೬॥ 

ಪಾದುಕೋಪಾನಹೌ ಛತ್ರಂ ಶಯ್ಯಾಂ ಪ್ರಾವರಣಾನಿ ಚ! 

ಅದತ್ವಾ ದಂಶಮಶಕೈೈರ್ಭಕ್ಸ್ಯ್ಯ ೦ತೇ ಜನ್ಮ ಸಪ್ತತಿಂ NFA 

ಸಿತುದ್ರ ೯ವ್ಯಾ ;ಪಹರ್ತಾಕಸ್ತಾ ಡನಕ್ರೊ (ಶನೇ ರತಾಃ । | 
ಸೀಡನಂ ಕ್ರಿಯತೇ ತೇಷಾಂ 'ಯತ್ರ ತ ಯುಗ್ಮಪರ್ವತೌ । ೯೮॥ 

೯೨. ಬಳಿಕ ಜನನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ಷಿ ತರಾಗಿ ಶರೀರದ : ವ್ರಣಗ 

ಳಿಂದ ದುರ್ಗಂಧವು ಹೊರಡುತ್ತಿರಲು ಪರದ್ರವ ವನ್ನ € ಆಶ್ರ ಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. 

೯೩. ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾದವರೂ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತ್ಯಜಿಸಿದವರೂ ಅಮೇಧ್ಯಪೂರಿತವಾದ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾನಿರ ವರ್ಷಗಳು 

ಬಿದ್ದಿ ರುವರು. 

೯೪. ಆ ಕಾಲವು ಕಳೆಯಲು ಮನುಷ್ಯ ರಾಗಿ ಹುಟ್ಟ ನಾನಾವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ 

ಸೀಡಿತರಾಗಿ ಸಕಲರಿಗೂ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಟುಮಾಡುತ್ತಿ ರವರು. 

೯೫. ಲೋಭದಿಂದಲೂ, ಮೋಹದಿಂದಲೂ ಅಗ್ಲಿಯನ್ನೂ ವಿಷವನ್ನೂ 

ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ದುರಾತ್ಮನು ನಿಷಭರಿತವಾದ ನರಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ.ವನು. 

೯೬. ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ) ಮನುಷ್ಯ 

ಜನ್ಮನನ್ನು ನಡೆದು ಪುನಃ ದೀನನಾಗಿ ಬದುಕುವನು. : 

೯೭. ಹಾವುಗೆಗಳನ್ನೂ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ, ಛತ್ರಿಯನ್ನೂ ಹಾಸಿಗೆ 

ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನೂ ದಾನಮಾಡದಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ರು "ಳು ಜನ್ಮಗ ಗಳವರೆಗೂ ಕ್ರಿಮಿ 

ಕೀಟಗಳಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುವನು. 

೯೮. ತಂಜಿಯ ದ್ರವ್ಯ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ತೊಡೆದು 

ಬಯ್ಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಯನುಳ. ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಘರ್ಷಣೆ 

ಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಿರುವರು. | 



ಸಂಚಸಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋ€ಧ್ಯಾ ೯೩೫ 

ಯಾಸಾ ವೈತರಣೀ ಘೋರಾ ನದೀ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹಿನೀ । 

ಪಿಬಂತಿ ರುಧಿರಂ ತತ್ರ ಯೇಭಿಯಾಂತಿ ರಜಸ್ವಲಾಂ  ೪ಭ೯೯॥ 

ಅಸಿಪತ್ರವನೇ ಘೋರೇ ಸೀಡ್ಕಂತೇ ಪಾಪಕಾರಿಣಃ । 

ಪರಪೀಡಾಕರಾ ನಿತ್ಯಂ ಯೇ ನರೋಂಂತ್ಯಜಗಾನಿನಃ H ೧೦೦ ॥ 

ಗುರುದಾರರತಾನಾಂತು ಮಹಾಪಾತಕಿನಾಮಪಿ । | 

ಶಿಲಾಃನಗೂಹನಂ ತೇಷಾಂ ಜಾಯತೇ ಜನ್ಮ ಸಪ್ತತಿಂ _.॥೧೦೧॥ 

ಜೃಲಂತೀಮಾಯಸೀಂ ಘೋರಾಂ ಬಹುಕಂಟಿಕ 'ಸಂವ್ಯ ತಾಂ । 

ಶಾಲ್ಮಲೀಂ ತೇಂನಗೂಹಂತಿ ಪರದಾರರತಾ ಹಿ ಯೇ ॥ ೧೦೨ ॥ 

ಪರಸ ಯೋಷಿತಂ ಹೃತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪಮಸಹೃ ತ್ಕ ಚ । 

ಅರಣ್ಯೇ ನಿರ್ಜಲೇ ದೇಶೇ' ಸ ̀ ಭಷೇತ್ಕೂ ರರಾಕ್ಸ ಸೂ ॥ ೧೦೩ ॥ 

ಜೇವಸ್ವ ೦ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ವಂ ಚ ಲೋಭೇ 'ನಾಂಹಕೇಚ್ಚ ಯಃ । 

ಸ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಸರೇ ರೋಕೇ ಗೃಧ್ರೋಚೈಷ್ಟೇನ ಜೀವತಿ ॥ ೧೦೪ ॥ 

24. ೯೯. ಯಾರು ರಜಸ್ವಲೆಯ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವರೊ, ಅವರು 

ಭಯಂಕರವಾದ ರಕ್ತದ ಪ್ರವಾಹವೆನಿಸುವ ನೈತರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆ ರಕ್ತ 

ವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರು. 

೧೦೦, ಪಾಸಕರ್ಮನಿರತರೂ. ಸರಹಿಂಸಾಸರರೂ, ಚಂಡಾಲರೊಡ 

ಗೂಡುವವರೂ ಆದ ನರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಘೋರವಾದ ಅಸಿಪತ್ರ ತ್ರವನವೆಂಬ 

ನರಕದಲ್ಲಿ ನರಳುವರು. 

೧೦೧. ಗುರುಸ್ತ್ರೀಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ. ಮಹಾ ಪಾತಕಿಗಳು ಸಹ 

ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೂ ತಪ್ಪಶಿಲಾವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಲಿಂಗನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ 
ಗುವುದು. 

೧೦೨, ಪರಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಲಂಪಟರಾದವರು. ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದೂ, 
ಭಯಂಕರವೂ, ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದೂ ಆದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಮೆ 

ಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವರು. 

೧೦೩. ಸರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಧನವನ್ನೂ ಅಪಹರಿಸಿದವನು 

ಫೀರಿಲ್ಲದ ಬೆಂಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರರಾಕ್ಚಸನಾಗಿ ಸಂಕಟಿಗೊಳ್ಳು 

ವನು. 
೧೦೪, ಯಾವ ಪಾಸಿಯು ಲೋಭದಿಂದ ದೇವಸ್ತವನ್ನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ 

ಸ್ವತ್ತನ್ನೂ ಅಪಹರಿಸುವನೊ, ಅವನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹದ್ದುಗಳ ಉಚ್ಛೆಷ್ಟ 

ವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಬೇಕು. | 



ಲ ೯೩೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮುಹಾಪುಕಾಣಂ::. : 
ನ ಸ್ 

ನವಮಾದೀನಿ ಪಾಪಾನಿ ಭುಂಜಂತೇ ಯಮುಶಾಸನಾತ್ । ೫. 

ಯೇಷಾಂ ತು ದರ್ಶನಾಜೇವನ ಶ್ರನಣಾಜ್ಞಾಯತೇ ಭಯಂ ₹೫೧ಂ೫॥ 
ತಥಾ ದಾನಫಲಂ ಚಾನ್ಯೇ ಭುಂಜಾನಾ ಯಮುಮಂದಿರೇ |. 

ವೃಷ್ಟಾಃ ಶ್ರುತಂ ಕಥಯತಾಂ ದೂತಾನಾಂ ಚ ಯಮಾಜ್ಞಯಾ॥ ೧೦೬ ೫ 
ರಫೈರನ್ಯೇ ಗಚೈರನ್ಯೇ ಕೇಚಿದ್ವಾಜಿಭಿರಾವೃ ತಾಃ । 

ದೃ ಸ್ಟಾಸ್ತತ್ರ ನುಹಾಭಾಗ ತಪಃ ಸಂಚಯಸಂಸ್ಲಿ ತಾಃ lH ೧೦೭ ೫ 

ಸೋಡಾತಾ ಸ ಸ್ವರ್ಣದಾತಾ ಚ ಭೂಮಿರತ್ನಪ್ರ ದಾನರಾಃ | 

ಶಯ್ಯಾಃ ಶನಗೃ ಹಾದೀನಾಂ ಸ ಲೋಕಃ ಕಾಮಜೋ ನೃಣಾಂ ॥ ೧೦೮ ॥ 

ಅನ್ನಂ ಸಾನೀಯಸಹಿತಂ ದದತೇ ಯೇತ್ರ ಮಾನವಾಃ | | 

ತತ್ರ ತೃಷ್ತಾಃ ಸುಸಂತುಷ್ಟ್ಬಾಃ ಕ್ರೀಡಂತೇ ಯನಮಸಾದನೇ ॥ oor 
ಅತ್ರ ಯದ್ದೀಯತೇ ದಾನಮಸಿ ವಾಲಾಗ್ರಮಾತ್ರಕಂ। | 
ತದಕ್ಪಯಫಲಂ ಸರ್ವಂ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥೇ ನೃಪೋತ್ತಮ 1 ೧೧೦ ॥ 

«೬ “೧೦೫. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಪಾಪಿಗಳು ಯಮನ 

ಶಾಸನದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದಲೂ, ಕೇಳು 

ಪ್ರದರಿಂದಲೂ ನ ಮಹಾ ಭಯನುಂಬಾಗುವುದು. 

೧೦೬. ಹಾಗೆಯೇ ಯಮನ ಆಜ್ಞೆ ಯಿಂದ ದೂತರು ಜೀವರೆಸಗಿದ ದಾನ 

ಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ  ಹೇಳುತ್ತಿ ರಲು. ಅಲ್ಲಿ. ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನ ಒನುಭವಿಸುತ್ತಿರು 

ವವರನ್ನೂ ಕಂಡೆವು. 

1. ೧೦೭. ಮಹಾರಾಜನೆ! ' ಕೆಲವರು ರಥಗಳಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರು ಗಜ 

ಗಳಿಂದಲೂ, ಹಲವರು ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ: ಪರಿವೃ ತರಾಗಿ: ತಪಸ್ಸಿನ ಅರ್ಜನ 

ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂಡೆವು. ೨... 

| "ನರಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನೂ [3 - ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ, ನವರತ್ನ 

ಗಳನ್ನೂ, - ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನೂ ,. ಅನ್ನವನ್ನಾ ., ಮನೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾನವಂಗೆ 

ಟಿ ಲೋಕವು ಬೇಡಿದ ಭೋಗಗಳಸ್ಸೀಯುವುದು. ೨ 18 

೧೦೯..ಯಾವ ಮಾನವರು: ಅನ್ನೋದಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾನಮಾಡುವಕ್ಕೊ, 
ಅನಯ: ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ ಪ್ರರ್ಯೂ' 'ಸಂತೋಷಭರಿತರೂ ಆಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸು 

ತ್ರಿರುವರು. 

(6: ೧೧೦. ಮುಹಾರಾಜನೆ!.' ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಲದ ಕೂದಲಿನ ನೂರ 
ಸಯ ಭಾಗವಷ್ಟು ದಾನವನ್ನು. ಮಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ « ಅಕ್ಷ ಸಯಫಲಪ್ರ /ದವಾಗು 

ವುದು. 



ಪಂಚಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋ 6ಧ್ಯಾಯ: ೯೩8 

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ವೃಷ್ಟಂ ಯಚ್ಚ ವೈ ಶ್ರುತಂ! . 

ಕುರುಷ್ವ ಯದಭಿಪ್ರೇತಂ ಯದಿ ಶತೊ ಸಿ "ಮುಚ್ಕ 340 ॥ ೧೧೧ 8 

ತಯೋಸ್ತಷ್ಟ ಚನಂ "ಶ್ರುತ್ವಾ ತಾಣಕ್ಕ್ಯೋ ಹೃಷ್ಟ ಸ ಮಾನಸಃ | 

ವಿಸರ್ಜಯಾಮಾಸ ಬಗಾವಭಿನಂದ್ಯ ಸ ಪುನಃ ॥ ೧೧೨ ೪೯ 

ತಾಭ್ಯಾಂ ಗತಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವಸ್ವಂ ದತ್ವಾ ನಿಪ್ರೇಷು ಭಾರತ । 

ಎಮಸ್ರೋಧ್ೌ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಜಗಾಮಾಮರಪರ್ವತಂ ॥ ೧೧೩ ೪: 

ತತ್ರ ಬಥ್ಗೊ €ಡುಪಂ ಗಾಢಂ ಸೃ ಷ್ಣ ರಜಾ ಸಂ ವಲಂಬಿತಂ 

ಪ್ಲ ̀ನಮಾನೋ ಜಗಾಮಾಶು ಧ್ಯಾಯನೆ "ವಂ ಜನಾರ್ದನಂ 18೧೧೪ ॥: 

ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೇದ್ದನಂ ವೈ ಜಾತವೇದಸಃ । 

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಜ್ಞಾ ಸಮಾಶುನಾ ನ್ಮೊ ಕ್ಸ ೦ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೇಶವಾತ್ ॥೧೧೫/ 

ನೀಲಂ ರಕ್ತಂ ತದಭವನ್ಮೆ €ಚಕಂ ಬುದ್ಧಿ ಸೂತ್ರ ಫೆ | 

ಶುದ್ಧಸ್ಫ ಟಕಸಂಕಾಶಂ ದೃ ಷ್ಟ್ಟಾ ರಜ್ಜು ೦ ಮಹಾಮತಿಃ | 

ಆಪ್ಪ , ವಿಮಲೇ ತೋಯೇ ಗತೋಂಸಾ ನೈಷ್ಣವಂ ಪದಂ ॥ ೧೧೬ ೫ 
ಜ್ 

೧೧೧. ಇಂತು ನಾವು ನೋಡಿದುದನ್ನೂ, ಕೇಳೆಡದುದನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 

ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆವು. ನಿನ್ನ ಮನನಿದ್ದ ತೆ ನಡೆ. ಸಾಧ್ಯ ವಿದ ಕೆ ನೋಕ್ಸವನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸು. 

೧೧೨. ಆ ಕಾಗೆಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಾನಸನಾದ 

ಚಾಣಕ ಮ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮ ತ್ತೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಬೀಳುಗೊಟ್ಟ ನು 

| a ಧರ್ಮನಂದನನೆ! . ಅವು ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ 

ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಬ್ರಾ ್ರಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ 

ಆಇ ಬರಪರ್ವತವನ್ನು. ಸೇರಿದನು. 

೧೧೪. ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ದೃಢವಾದ ದೋಣಿಯೊಂದನ್ನು 

ಕಟ್ಟ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ತೇಲಿಕೊಂಡು 

ಹೊರಟನು. 

೧೧೫. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ , ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ 

ಬೇಡಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ವ ರನಿಂದ ಜ್ಞಾ 'ನವನ್ನೂ , ಕೇಶವನಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ 

ಮನುಜನು ಪಡೆಯುವನು. 

೧೧೬. ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೋಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಟಿಸೂತ್ರವು ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣವೂ.. 

ಕೆಂಪುಬಣ್ಣವೂ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಶುದ್ಧ ವಾದ ಸ್ಪಟಕವನ್ನು ಹೋಲುತಿ ತ್ರಿರುವುದನ್ನು 

ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಕಂಡನು. ಅಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಿಷ್ಣು ಜೋಕ. 

ವನ್ನು ಸೇರಿದನು. 



ಚಲ ಶ್ರೀ ಸ್ಥ್ಫಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಗಾಯಂತಿ ಯದ್ದೇದವಿದಃ ಪುರಾಣಂ 

ನಾರಾಯಣಂ ಶಾಶ್ಚತಮಚ್ಯುತಾಹ್ಹಯಂ 

ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸತಂ ರಾಜಸುತೋ ಮಹಾತ್ಮಾ 

ನಿಕ್ಸಿಷ್ಯ ದೇಹಂ ಶುಭಶುಕ್ಷ ತೀರ್ಥೇ 1 ೧೧೭ ॥ 

ಏಷಾತೇ ಕಥಿತಾ ರಾಜನ್ ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚಾ ಣಕ  ಭೂಭ್ಯ ತಃ । 

ತಥಾಂನ್ಯ ತ್ತನ ನಕ್ಸ್ಯಾಮಿ ಶೃ ಉಷೆ ಕಾಗ ಮಾನಸಃ ॥ ೧೧೮ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ. ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರಾ ಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
 ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವಾಖಂಡೇ 

"" ಚಾಣಕ್ಕಸಿದ್ದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವರ್ಣನಂ?? 
ನಾಮ ಪಂಚಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತನೋಂಧ್ಯ್ಕಾಯಃ 

೧೧೭. ವೇದಜ್ಞ, ರು ಯಾವ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಅನಾದಿಯೆಂದೂ,., 

ಅನಂತನೆಂದೂ, ನಾಶರಹಿತನೆಂದೂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಿರುವರೊ, ಆತನನ್ನು 

ಮಹಾತ ನಾದ ಚಾಣಕ ನು ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ 

ಮಾತ್ರ ಬಂದಲ ಪಡೆದನು. 

೧೧೮. ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಇಂತು ಚಾಣಕ್ಯನೆಂಬ ಮಹಾರಾಜನು ಸಿದ್ದಿ 
ಯನ್ನು ಪಡೆದುದನ್ನು ಹೇಳಿದೆನು. ಮುಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು 
ಹೇಳುವೆನು. ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 

ಶ್ರಿ € ಸಾ  ೦ದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೌವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

6 ಚಾಣಕ್ಕಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಸ್ತಿ ನರ್ಜನ'' ನೆಂಬ 

ನೂರೈ ವತ್ತೆ ಹಣೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



ಶ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ 

ಅಥ ಷಟ್ಪಂಚಾಶದಧಿಕತತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಶುಕ್ತ ತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ನಾಸ್ತಿ ಲೋಕೇಷು ತತ್ತೀರ್ಥಂ ಪೃ 

ಶುಕ ತೀರ್ಥೇ ಸದೃ ಶಮುಷಮಾನೇನ ಗೀಯತೇ 1 ೧೫ 

ಶುಕ ತೀರ್ಥಂ ಮಹಾತೀರ್ಥಂ ನರ್ಮದಾಯಾಂ ವ್ಯಯೇಸ್ವಿತಂ । 
ಪ್ರಾ ಸುಡಕ್ಸ ನಣೇ ದೇಶೇ ಮುನಿಸಂಘನಿಷೇವಿತಂ 1೨॥ 

ವೈ ಠಾಖೇ ಬ್ರ ತಥಾ ಮಾಸಿ ಕ, ಷ್ಟಪಕ್ಸೆ € ಚತುರ್ದಶೀ । 

ಕೈಲಾಸಾದುಮಯಾಸಾರ್ಧಂ ಸ್ವಯಮಾಯಾತಿ ಶಂಕರಃ | ೩ ॥. 

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಮಯೇ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಪಶ್ಯತ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ | 

ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಟಿಂದ್ರಸಹಿತಃ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥೇ ಸಮಾಹಿತಃ HW 

ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ತು ವಿಶೇಷೇಣ ವೈಶಾಖ್ಯಾಂ ಚ ನರೋತ್ತಮ | 
ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಣು ಮಹಾದೇವಾನ್ ಸ್ನಾತ್ವಾ "ಸಶ್ಯತಿ ತದ್ದಿನೇ 1 ೫ ॥ 

ಥಿವ್ಯಾಂ ಯನ್ನರೇಶ್ವರ । 

ಆ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮನುಜೇಂದ್ರನೆ! ಭೂಮಂಡಲ. 

. ಅದರ ಉಪಮಾನದಿಂದ. ಲ್ಲಿಯೂ ಶುಕ್ನ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದಾಗಲಳಿ, 

ತ್ಯವಾದುದಾ ಗಲಿ ಎನಿಸಿದ ತೀರ್ಥವು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. 

೨. ನರ್ಮದಾನೆದಿಯ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 

ನೆಲಸಿರುವ ಈ ಶುಕ್ಷತೀರ್ಥವೆಂಬ ಮಹಾತೀರ್ಥವು ಮುನಿ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ 

'ಸೇವಿತವಾಗಿರುವುದು. 

೩. ವೈಶಾಖಮಾಸದ ಕೃ ಸ್ನ ಪಕ್ಸದ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀ 

ಸಮೇತನಾ ಗಿ ಮಹಾದೇವನು "ಕ ಲಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು. 

೪. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಂದ್ರರೊಡ ಗೂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹೃ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ ನವನ್ನು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಹಿತಚಿತ್ತ ದಿಂದ. 

ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ನಿಜಸ್ಸರೂಸವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿ ರುವನು. 

೫. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ, ವೈಶಾಖ ಮಾಸಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಶ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡುವನು. 



೪೦ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ದಮ ಹಾಪುರಾಣ 

ಹೇವರಾಜಃ ಸುರೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ವಾಯುಮಾರ್ಗವ್ಯವಸ್ಥಿ ತ | 

ಇ ಷ್ಣ ಕ್ಲೇ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಪಶ್ಯ ತಿ ಶಂಕರಂ” ।೬॥ 

ಗಾಧೆವಾಪ್ಪ ರಸೋ ಯುಕ್ತಾ, "ಸಷ ವಿಡ್ಕಾ ಧರೋರಗಾಃ । 

ತದ್ದಿ ನೇ ತೇಪಿ ದೇವೇಶಂ ದೃಷ ೨ ಮುಂಚೆಂತಿ ಕಲ್ಪಿ ಷಂ !೭॥ 

ಅರ್ಧಯೋಜನವಿಸ್ತಾ ರಂ ತನವ ಚಾಯತಂ | | | 

ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥಂ ಮುಹಾಪುಣ್ಯ ಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ON 

ಯತ್ರ ಸ್ಥಿ ತಃ ಪ್ರದ್ಧ ಶ್ಯ ತೆ ನಿಕ್ಲಾಗ್ರಾಣ ಣೆ ನಕೋತ ತ್ರಮೈೈಃ 

ತತ್ರ] ತಾ ಮಹಾಸಾಸೈರ್ಮುಚ್ಛ ತ ಪೂರ್ವ 'ಸಂಚಿತ್ಯ 1೯॥ 

ಪಾಪೋಪಸಾತಕ್ಕೆ ರ್ಯುಕ್ತೋ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪ್ರ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ । 

'ಉಪಾರ್ಜಿತಾ ನಿನಶೈ (ತ ಭ್ರೂ ಇಹತ್ಯಾ ಪಿ ದುಸ್ಸಃ ಜಾ “Hoon 

ಯಸ್ಕಾತ್ತ ತ್ರೈನ ಜೇನೇಶ ಉಸುಯಾ ಇಹ ತಿಷ್ಠ ಕಿ | 

ವೈ ಶಾಖ್ಯಾ 0 ವ ನಿಶೇಷೇಣ ಕೈಲಾ ರಾಸಾದೇತಿ ಶಂಕರಃ | oon 

೬, ಆ ಮಾಸಗಳ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ. ಇಂದ್ರನು 

ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಹೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು 

ಮಾಡುವನು. 

೭. ಗಂಧರ್ವರೂ, ಅಪ್ಪರರೂ, ಯಕ್ಸರೂ, ಸಿದ್ಧ ಸರೂ, ವಿದ್ಯಾಧರರೂ, 
ನಾಗರೂ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಜೀವಕ ದರ್ಶನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾತಕಗಳನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ವರು; .. 3.11. 1 

11. 114 1.38 ಆರ್ಥಯೋಜನದ. ಉದ ವ್ಯೂ, ಅದರ ಅರ್ಥದಷ್ಟು ಅಗಲವೂ ಇರುವ 

ಈ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥ. ಸ್ರ ದೇ ೇಶವು ನುಹಾಪ್ರಣ್ಯಷ ಸ್ರದವೂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಕವೂ 

ಆಗಿರುವುದು.” 3 

ನ ದಳ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾನವ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವ 

ಗಳನ್ನು ನೋಡುವರೊ, ಆಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವನರೂ ಸಹ: ತಮ್ಮ ಫಗ 

ಗಳಾದ: ಮಹಾಸಾತಕಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ವರು. ” | 

೧೦. 'ಪಾಪ,: ಉಪಪಾತಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನರನು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾಸದಿಂದ 

ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಗುವನು.: ಅತ್ಯಂತ: ದುಸ್ಕುಜವೆನಿಸಿದ | ಬ್ರಹ್ಯಪತ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ 

ನಾಶವಾಗುವುದು. | 

೧೧. ಆದುದರಿಂದಲೇ-ಅಲ್ಲಿ ಸರಮೇಶ್ವ ರನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ ನೆಲಸಿಕು 

ವನು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಶಾಖಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿ ಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 

ಖರುನನು: 



ಸಟ್ಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತನೋಂ9ಧ್ಯಾಯಃ ೯೪೧ 

ತೇನ ತೀರ್ಥಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾತಕನಾಶನಂ | 

ಕಥಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಪೂರ್ವಂ ಮಯಾ ತವ ತಥಾ ನೃಪ ॥ ೧೨ ॥ 

ರಜಕೇನ ಯಥಾ ಧೌತಂ ವಸ್ತ್ರ ೦ ಭವತಿ ನಿರ್ಮಲಂ | 

ತಥಾ ತತ್ರ ವಪುಃ ಸ್ನಾನಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭವೇಚ್ಛುಚಿ ॥ ೧೩॥ 

ಪೂರ್ವೇ "ವಯಸಿ ಪಾಸಾನಿ ಕೃತ್ವಾ ಪುಷ್ಪಾನಿ ಮಾನವಃ । 

ಅಹೋರಾತ್ರೊ ಸಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ “ಶುಕ 1 ತೀರ್ಥೇ ವ್ಯ ಸೋಹತಿ ॥1೧೪॥ 

ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥೇ: ಮಹಾರಾಜ ರಾಕಾಂ ಕೇವಾಜಲಾಂಡಲಿಂ 

ಕಲ್ಪಕೋಟಸಹಸ್ರಾಣಿ ದತ್ವಾ ಸ್ಯುಃ ಪಿತರಃ ಶಿವಾಃ ॥ ೧೫ ॥ 

ನ ಮಾತಾ ನ ಪಿತಾ ಬಂಧುಃ ಪತನಂ ನರಕಾರ್ಣವೇ। 

ಉದ್ದರಂತಿ ಯಥಾಪುಣ್ಯಂ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥೇ ನರೇಶ್ವರ ॥ ೧೬ ॥ 

ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ | ಚರಣ ನ ತಾಂ ಗಚ್ಛ ೦ತಿ ಸದ. ತಿಂ 1 

ಶುಕ ತೀರ್ಥೇ ಮೃತೋ ಜಂತುರ್ಜೀಹಕ್ಕಾ ಸೇನ ಯಾ ಲಭೇತ್ ॥೦೧೭॥ 

ಕಾರ್ತಿಕಸ್ಯ ತು ಮಾಸಸ್ಕ ಕ್ರ ಷ್ಟ ಪಕ್ಸೇ ಚತುರ್ವಶೀಂ 

ಸಸೋಷ್ಯ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ ॥ ೧೮ ॥ 

ವು ಹಾಪುಣ್ಯಪ್ರ ದವೂ, 'ಪಾಸನಾಶಕವೂ 

ಟ್ ಬ್ರಹ ನೀವನೇ ಹಂಜಿ ಹೇಳಿರುವನು ು.. ಅದನ್ನೇ ನಾನೂ ತಿಳಿಸಿ 

ರುನೆನು. 

೧೩. ಅಗಸನು ಒಗೆದ ಬಟ್ಟಿ ಯು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗುವುದೊ, ಅಲ್ಲಿ 

ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ನ “ರೀಕವು ಹಾಗೆಯೆ ಶುಚಿಯಾಗುವುದು. 

೧೪. ಪೂರ್ವವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಧಗಳಾದ ಪಾತಕಗಳನ್ನುಮಾಡಿದ್ದರೂ, 

ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥದಕ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ವಾಸಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 

೧೫. 'ಮಹಾರಾಜನೆ ! ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೇವಾಜ 

ಜಲಾಂಜಲಿಯನ್ಸಿತ್ತರೂ ಪಿತೃ ಗಳು ಸಾವಿರ ಫೋ ಬವಷ 

ಸುತ್ತಿರುವರು. 

೧೬. ನರೇಂದ್ರನೆ! ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳು 

ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವು ಉದ್ದ ರಿಸುವಂತೆ ತಂದೆಯ 

ಲದಿಂದ ಅತ ೈಲ್ಸವಾದ 

೯ಗಳವ ಕೈಗೂ ಆನಂದಿ 

ತ್ರಿರುವವನನ್ನು ಶುಕ್ಷತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ನಾಗಲಿ, ತಾಯಿಯಾಗಲಿ, ಬಂಧು 

೧೭. ಕುಕ (ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗವ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಲಭಿಸುವ 

ಸದ್ಗತಿಯು ತೆಪಸಿನಿಂದಲೂ ಬ ಪ್ರಹೃಚರ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

೧೮. ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸದ ಸಷ ಸ್ಮ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು 

5 



೯೪೨ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಪ್ರಭಾತೇ ರೇವಾಯಾಂ ದದ್ಯಾತ್ನ ಕಫಘೃತಕಂಬಲಂ । 

ಸಹಿರಣ್ಯ ೦ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದೇನಮುದ್ದಿ ಶ್ಯ ಶಂಕರಂ 1೧೯॥ 

ದೇವಸ್ಯ, ಸೂರಣಾಂ ಕುರ್ಯಾದ್ಭೃ ತನ ಘು )ತಕಂಬಲಂ | 

ಸ ಗಚ್ಛ ತಿ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಶಿನಲೋಕಂ ಮೃತೋ ನರಃ I Sou 

ಎಕವಿಂಕಕುಲೋಸೇತೋ ಯಾವದಾಭೂತಸಂಪ್ಣವಂ | 

ಶುಕ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಹ್ಯು ಮಾಂ ರುದ್ರಂ ಚ ಯೋಂರ್ಚಯೇತ್ ॥ 

ಗಂಧಸ ಪುಷ್ಪಾದಿಧೂಷೆ ಶ್ನೆ. ಸೋಶ್ಯ ನೇಧಫಲಾ ಲಭೇತ್ । 

ಮಾಸೋಸನಾಸಂ ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರೇಶ್ವರ Il ೨೨ ॥ 

ಮುಚ್ಯತೇ ಸುಮಹತ್ಪಾಪೈಃ ಸಪ್ತಜನ್ಮಸು ಸಂಚಿತೈಃ । 

ಉಸ್ಟ್ರೀಸ್ಸಿ ೀರಮವಿಕ್ಸೀರಂ ನವಶ್ರಾದ್ಧೆ ಕ ಚ ಭೋಜನಂ 1 ೨೩॥ 

ವ | ಷಲೀಗಮನಂ ಚ್ಚ ವ ತಥಾಂಭಸ್ಟ ಸ ಸ ಭಕ್ಷಣಂ! 

ಅನಿಕ ಕೈಯೇ ನೃತೇ ಸಂ ಮಾಹಿಷೇಯಾಚ್ಯಯಾಜಕೇ 1 ೨೪ ॥ 

ವಾರ್ಥುಷ್ಯೇ ಸಂಕ್ಷಿಗರದೇ ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೂಷಕೇ । 

ಏನಮಾದೀನಿ ಪಾಪಾನಿ ತಥಾನ್ಯಾನ್ಯಸಿ ಭಾರತ ॥ ೨೫ ॥ 

ಮಾಡಿದ ನರನು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಘೃತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು 

ಮಾಡಬೇಕು. 

೧೯-೨೦. ಉಷಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇವಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮಹಾದೇವನ 

ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಹಿರಣ್ಯವನ್ನೂ ಫೈತಕಂಬಳವೆಂಬ ಭಕ್ಸ್ಮ್ಯ 

ಗಳನ್ನೂ ದಾನಮಾಡಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ಕಡುಬುಗಳನ್ನೂ, 

ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಬೇಕು. 

೨೧. ಆ ನರನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲದವರೊಡನೆ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ತಿಯಾಗಿ 

ಪಂಚಭೂತಗಳ ಲಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವನು. 

೨೨. ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ನರನು ಪಾರ್ವತಿ 

ಯನ್ನೂ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೂ ಗಂಢಪುಷ್ಪಧೂಪಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವನೊ, 

ಅನನಿಗೆ ಅಶ್ವ ಮೇಧದ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು. 

ಮಹಿ "ಕೇಶ್ವ ರನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಸೋಪವಾಸವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ 
ದವನು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ ಮಹಾ ಪಾತಕಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದು 

ಕೊಳ್ಳು ವನು. | 

೨೪... ೨೬. ಒಂಟಿ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು, ನವ 

ಶ್ರಾದ್ಧ ದ ಭೋಜನ, ಚಂಡಾಲಸ್ರ್ರೀಸಂಗಮ, ಅಭಕ್ಸ ಸಗಳ ಭಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಾರಬಾರ 

ದುದಸ್ನು ಮಾರುವುದು, ಸುಳ ನನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಸ್ತ್ರೀನಿತ್ರದಿಂದ. ಜೀವನ 



೪೪ 

ಶುಳ್ಗ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ಪಾ ಶಾ ೨೬ ॥ 

ತಸ್ಯ ತೇ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಾನಿ ತ ಶ್ರ ೦ ಯಾಂತಿ ಸುತರ್ಸಿತಾ? | ] 

ಸಾಡುಕೋಸಾನಹೌ "ಛತ್ರ ೦ ಶ ್ಯಾಮಾಸನಮೇವ ಇಚೆ ॥ ೨೭ ೫ 

ಸುವರ್ಣಂ ಧನಧಾನ್ಯಂ ಜೆ ಶ್ರಾ ದ್ಧ ೦ ಯುಕ್ತಹಲಂ ತಥಾ! 

ಅನ್ನಂ ಪಾನೀಯಸಹಿತಂ ತಸ್ಮಿ ಇಸ €ರ್ಥೇ ದದಂತಿ ಯೇ ॥ ೨೮ ॥ 

ಹೃಷ್ಟಾಃ ಪುಷ್ಪಾ ಮೃತಾ ಯಾಂತಿ ಶಿವಲೋಕಂ ನ ಸಂಶಯಃ। 

ತತ್ರ ತೇರ್ಥೇ ತು ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಿವಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಭಾರತ ॥ ೨೯॥ 

ಭಿಕ್ಸಾ ಮಾತ್ರಂ ತಥಾಂನ್ಸಂ ಯೇ ತೇಂಸಿ ಸರ್ಯಾಂತಿ ನೈ ನರಾಃ । 

ಯಜ್ಞ್ವಿನಾಂ ವ್ರತಿನಾಂ ಚೈವ ತತ್ರ ತೀರ್ಥನಿವಾಸಿನಾಂ i ೩೦ ॥ 

ಅಪಿ ವಾಲಾಗ್ರಮಾತ್ರಂ ಹಿ ದತ್ತಂ ಭವತಿ ಚಾಂಕ್ಟಯಂ | 

ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶಂ ಯಃ ಕುರ್ಯಾಚ್ಛುಕ್ಲತೀರ್ಥೆೇ ಸಮಾಹಿತಃ 1 ೩೧॥ 

ಯಜ್ಞಾ ನರ್ಹರಿ ರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು, ಅಮಿತವಾದ ಬಡ್ಡಿ ಯಿಂದ 

ಜೀವಿಸುವುದು, ಪಜ್ಕಿ ಯಲ್ಲೊ ಬ ವಿಗೆ ನಿಷವನ್ನಿಡುವುದು, ದೇವತಾಬ್ರಾ ಹ್ಮಣರ 

ನಿಂದನೆ, , ಇವೇ ವೊದಲಾದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಪಾತಕಗಳೂ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥ 

ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಂದ್ರಾಯಣಪ್ರಾಯತಶ್ಚಿ ಿ ತ್ರವನ್ಹಾಚರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಶ 

ವಾಗುವುವು. | 

೨೭. ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಸ್ನಾತನಾಗಿ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ 

ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನೊ, ಅವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಿತೃಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ 

ವರೆಗೂ ಸಂತುಷ್ಟ ರಾಗಿರುವರು. 

೨೮-೨೯. "ಚಿನ್ನ ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಪಿತೃಶ್ರಾದ್ವ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ 

ನೇಗಿಲ, ಅನ್ನೋದಕಗಳು, ಮುಂತಾ ದುವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಈ ತೀರ್ಥ 

ದಲ್ಲಿ ದಾನಮಾಡುವರೊ, ಅವರು ಇಹಲೋಕದ ಆನಂದಭರಿತರೂ, 

ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರೂ ಆಗಿದ್ದು ಮೃತರಾಗಲು ಶಿವಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ 

ಶಿವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕೇನಲ ಭಿಕ್ಸೆಯನ್ನೊ , ಭೋಜನವನೆ 

ಅವನೂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊ ಣಗುವನು. 

೩೧. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಸಿ ತರಿಗೂ ವ್ರತತತ್ಪರ 

ರಿಗೂ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವಾದ ದಾನವೂ « ಅನಂತಫಲದಾಯ ಸನುಕವಾಗುವುದು. 
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ರಾಗಜ್ವೇಷನಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಹೃದಿ ಧ್ಯಾತ್ಹಾ ಜನಾರ್ದನಂ । 

ಸರ್ವಕಾಮಸುಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸಗಚ್ಛೇದ್ವಾರುಣಂ ಪುರಂ ॥ ೩೨ ॥ 
ನ ರೋಗೋ ನ ಜರಾ ತತ್ರ ಯತ್ರ ದೇವೋಂಂಭಸಾಂ ಪತಿಃ I ೩೩ ॥ 

ಅನಾಶಕಂ ತು ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ರಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಥೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ | 

ಅನಿನರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ರುದ್ರಲೋಕಾದಸಂಶಯಂ | ೩೪॥ 

ಅವಶಃ ಸ್ಟ ವಶೋ ವಾಸಿ ಜಂತುಸ್ತತೆ ಕತ್ರ ಮಂಡಲೇ । 

ಮೃ ತಃ ಸ ತು ನ ಸಂದೇಹೋ ರುದ್ರ ಸ್ಕಾ :ನುಚರೋ ಭವೇತ್ ॥ ೩೫॥ 

ಕುಳ್ಲೆ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಕನ್ಯಾಂ ಶಕ್ತಾ. 'ಡದ್ಮಾ ದಲಂಕೃತಾಂ। 

ವಿಧಿನಾ ಯೋ ನೃಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುರುತೇ “ದಷನೋಕ್ಸ ಣಂ I ೩೬ ॥ 

ತಸ್ಯ ಯತ್ಸಲಮುದ್ದಿಷ್ಠ ಕಂ ಪುರಾಣೇ ರುದ್ರಭಾಸಿತಂ । 

ತದಹಂ ಸಂಪ್ರ ವಕ್ಸಾ ನಿಂ ಶೃಣುಷ್ಟೆ ,ಕಮೆನಾ ನೃಪ I ೩೭ ॥ 

೩೨. ಯಾವನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಹಿತಮಾನಸನೂ, ರಾಗದೆ ೀಷರಹಿತನೂ 

ಆಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವನ್ನು - ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ. ದೇಹ 

ವನ್ನು ತ್ಯಜಿ ಸುವನೊ, ಅವನು ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟ ಗಳನ್ನೂ ನಡೆದವನಾಗಿ ವರುಣ 

ಕೋತಕ್ಕೆ' ಹೋಗುವನು. 

೩೩, ಜಲಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಆತನಿರುವಲ್ಲಿ ಕೋಗವಾಗಲಿ ಮುಸಾ 

ಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

೩೪. ಯುಧಿಷ್ಕಿರನೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾಣತಾ ಗನ್ನು 
ಯಾವನು ಮಾಡುವಕೊ, ಅವನಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ. ರುದ್ರ ಲೋಕದಿಂದ 

ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ. 

೩೫, ಅವಶವಾಗಿಯೊ, ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೊ ಆ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಪ್ರದೇಶ 

ದಲ್ಲಿ” "ಮ ) ತನಾದ ಜೀವನು ಮಹಾದೇವನ ಅನುಚರನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ 

ಸಂಜೇಹವಿಲ್ಲ. 

೩೬೬೩೭, ನರೋತ್ತಮನೆ! ಶುಕ 1 ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ನಿಧ್ಯುಕ್ತರೀತಿ 
ಯಿಂದ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭರಿತೆಯಾದ ಕ್ಯ ಯನ್ನು ದಾನಮಾಡುವನೊ,. ೨ ಮತ್ತು 

ಪಿತೃ ಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ವೃಷೋತ್ಸ ರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವನೊ, ಅವನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ, 

ಫಲವನ್ನು 'ಬ್ರರಾಣದಲ್ಲಿ" ನರಮೇಶ್ವರನೆ ನಿರೂಪಿಸಿರುವನು. . ಅದನ್ನು ಹೇಳು 
ವೆನು, ನಿಕಾಗ್ರಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳು... 
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ಯಾನಂತೋ ರೋಮಕೂಪಾಃ ಸ್ಕುಃ ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ಪ 
ತಾವದ್ವರ್ಷಸಹಸ 

ಫಕ್ ಪೃಥಕ್ । 

ತಾಣೆ ರುದ್ರ ಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ 
1 ೩೮ ॥ 

ಶುಕ 1 ತೀರ್ಥೇ ತು ಯದ್ದ ತ್ತಂ ಗ್ರಹಣೇ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಯೊತ 
ವರ್ಧತೇ ತದ್ಗುಣಂ ತಾ ನದ್ವಿ ನಾನಿ ದಶಪಂಚ' ಚ HAN 
ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥಂ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ತ್ವಾ ಯಃ ಕರೋತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ | 

ಣಾ ತೆ ಶಾ ಯತ್ತಸ್ಯ ತತ್ಪ ಲಂ 1 ೪೦॥ 
ಥುನಂ ಯಸ್ತು ರುಪ ಮುದ್ದಿ ಕ ಪೂಜಯೇತ್ । 

ಸಪ್ತ ಜನಾ ಪ ತವ ನಿಯೋಗೊ€ ನಚ ನ್ನ ಕ್ವ ಚಿತ್ H VON 

ಶುಕ್ಷ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ತಥಾ ಜೀವಾಚ್ಛು ತಂ ಮಯಾ ॥೪೨॥ 

ಯ "ಇದಂ ಶೃ ಜುಯಾದೃ' ಕ್ರ್ಯಾ ಪುರಾಣೇ ನಿಜ ಫಲಂ । 

ಸ ಲಭೇನ್ನಾ ತ್ರ ಸಂಡೇಪೆಃ ಸತ್ಯ ೦ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ ೪೩॥ 

ಕಿಲ ಆ ಕನ್ನೆಯ ಅಥವ ಆವೃ ಷಭದ ಆದ್ಯಂತದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 

ರೋಮಕೂಪಗಳಿರುವುವೊ, ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಆತನು ರುದ್ರ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವನು. 

೩೯. ಶುಕ 1 ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರ ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ 

ಮಾಡಿದ ದಾನವು ಪಕ್ಬದ ಹದಿನೈದು ತಿಥಿಗಳು "ಕಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ 
ಗುಣಭರಿತವಾಗುವುದು. 

೪೦. ಯಾವನು ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾಗಿ ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು 

ಮಾಡುವನೊ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೂ ಸುತ್ತುವರೆದು ಬಂದ 
ಪುಣ್ಯವುಂಟು. 

೪೧. ಮಹಾದೇವನ ಪಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವನ ನು ಬಾ )ಹ್ಮಣ ದಂಪತಿ 

ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನೊ, ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಎಂದಿಗೂ "ಸತಿ ಶಿ ೀವಿಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಛ.೨. ಎಲ್ಫೈ ರಾಜನೆ! ಮಠಹಾದೇವನಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಈ ಶುಕ್ಲ 

ತೀರ್ಥದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಭಾನವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಿನಗೆ ವರ್ಣಿ 

ಸಿರುವೆನು. 

೪೩. ಇದನ್ನು ಯಾವನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವನೊ, ಅವನು ಪುರಾಣ 

ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪದ್ದಿ ರುವ ಫಲವ; ಸಡೆಯುನುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇದು 



೪೪೬ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಂ | 

ನೋಕ್ಸಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮನೋಕ್ಬಂ ಸ್ನಾನದಾನಫಲಂ ಮಹತ್ ॥ ೪೪॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

4€ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ನರ್ಣನಂ?? 

ನಾಮ ಷಟ್ಪಂಚಾ ಶಡಧಿಕಶತತನಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೪೪. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ನಾನದಾನಗಳೆ ಫಲವು ಅನಂತವಾದುದು. ಪುತ್ರ 

ಹೀನನು ಸತ್ಸು ತ್ರನನ್ನೂ ದರಿಧ್ರನು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ನೋಕ್ಪಕಾಮನಾದ 

ವನು ನೋಕ್ಸ್ಗನನ್ನೂ ಪಡೆಯುವರು. | 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ಶೊ ತಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 

ಶ್ರೀಸಾ , ೦ಡಮಹಾಪುರಾ ಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

" ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ 'ವರ್ಣನ”' ಎಂಬ . 
ನೂರಬವತಾ, ರನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಹವು ಮುಗಿದುದು 
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ದಧಿಕಶತತಮೋತಧ್ಯಾ ವಿ ಥ ಸಪ್ತ ಪಂಚಾಶ Fp 

" ಜುಂಕಾರಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಮ್ಯ ವರ್ಣಸಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತಸ್ಯೆ ಪಮಾಂನಂತರಂ ರಾಜಂಛುಕ್ಷ್ ತೀರ್ಥಸಖಾಪತಃ । 

ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ತೀರ್ಥಂ ತು ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಪೂಜಿತಂ Hon 

ತದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಂ ಸುವಿಖ ಖತಂ ನರ್ಮದಾಯುಾಂಪು 

ಯತ್ರ ಹುಂಕಾರಮಾತ್ರೇಣ ರೇವಾ ಕ್ರೋಶಂ ಜಗಾಮ ಸಾ 1೨॥ 

ಯದಾಪ ರ್ರಭೃತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹುಂಕಾರೇಣ ಗತಾ ಸರಿತ್ | 

ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ಸ ಸ್ವಾಮಿನಾ ̀ ಹುಂಕಾರಃ ಶಬ್ದಿ ತೋ ಬುಧ್ಯ $ 1೩॥ 

ಹುಂಕಾರತೀರ್ಥೇ ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪಶ್ಯತ್ಯ ನ್ಯ ಯಮಚ್ಯು "ತಂ 

ಸ ಮುಚ್ಛತೇ ನರಃ ಪಾಪೈಃ ಸೆಪ್ಪಜನ್ನಕೃತ್ಸೈರಪಿ nen 

ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ನರಾಣಾಂ 'ಾಪೆಕರ್ನಿಣಾಂ 

ನೈವೋದ್ಧರ್ತಾ ಜಗನ್ನಾಥಂ ನಿನಾ ನಾರಾಯಣಂ ಪರಃ ॥ ೫ ॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಹುಂಕಾರಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಬಳಿಕ ಆ ಶುಕ್ಲ 

ತೀರ್ಥದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ತ್ರಿರುವ ವಾಸುದೇವನ ತೀರ್ಥವೊಂದಿರುವುದು. 

೨. ನರ್ಮದೆಯ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಪುಣ್ಯಪ್ತ ರ್ರದವೂ, ಪ್ರಖ್ಯಾತವೂ, 

ಅತ್ಯ ೦ತ ಪುರಾತನವೂ ಆಗಿರುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ "ಹುಂಕಾರಮಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ 

ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯು ಒಂದು ಕ್ರೊ ಶದಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಹಿಸಿತು. 

೩. ರಾಜೇಂದ್ರ ನೆ! ಯಾವದಿನ ಆ ಹುಂಕಾರದಿಂದ ನದಿಯು ಪ್ರವಹಿಸ 
ತೊಡಗಿತೊ, ಅಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ ಹುಂಕಾರನೆಂದೇ 

ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವನು. 

೪, ಹುಂಕಾರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ 

ಅನಂತನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನೋಡುವನೊ, ಆ ನರನು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಿದ ಪಾತಕಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. 

೫. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪಾಸಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ 

ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ರೋಕನಾಥನಾದ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ 

ಉ ದ್ಧಾರಕರಿಲ್ಲ. 

ೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳು 



೯೪೮ | ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸಾ ಜಿಹ್ಹಾ ಯಾ ಹರಿಂ ಸ್ಕ್ತಿ ತಚ್ಚಿತ್ತಂ ಯತ್ತದರ್ಪಿತಂ | 

ತಾನೇನ ೀನಲೌ ಶಾ. ಕ್ಯ ಯೌ. ಇತ್ಸೂ ಜಾಕರೌ ಕರೌ WE 

ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ನಾಸ್ತಿ ತೀಷಾಮುಮಂಗಲಂ | 

ಯೇಷಾಂ ಹೃ ದಿಸ್ಕೂ € ಭಗವಾನ್ಮ ಂಗಲಾಯತನೋ ಹರಿಃ: Han 

ಯದನ್ಯದ್ದೆ (ಸತಾರ್ಜಾಯಾಃ ಫಲಂ ಪ್ರಾಸ್ಟೋತಿ ಮಾನವಃ । 

ಸಾಷ್ಟ್ರಾ ಂಗೆಪ್ಪ ಣಿಸಾತೇನ ತತ್ಸಲಂ ಲಭತೇ ಹರೇಃ I 

ರೇಜುಗುಂಠಿತೆಗಾತ್ರಸ ಸ್ಯ ಯಾನಂತೊೋಸ್ಯ ರಜಃಕಣಾಃ । 

ತಾವದ್ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾ ಣೆ ನಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ NF 
ಸಮಾ ರ್ಜನಾಭು, ಸ್ಸಣಲೇಪನೇನ 

ಔದಾಲಯೇ ಸಕ್ಕ ತಿ ಸರ್ನಸಾಪಂ। 

ನಾರೀ ನರಾಣಾಂ ಪರಯಾ ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ | 

ದೃಷ್ಟಾ WM ತು ರೇವಾಂ ನರಸತ್ತ ಮಸ್ಯ | I ೧೦ ॥ 

ಯೇನಾಂರ್ಜಿತೋ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೋ 

ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ನಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ಸಾಸಂ। 

ಸ ಯಾತಿ ಕೋಕಂ ಗರುಡಥ ಬಸ್ಯ | 
ನಿಧೂತಸಾಸ ್ಥ ಃ ಸುರಸಂಘಪೂಜ್ಯ ತಾಂ 1 ೧೧॥ 

“ಖಂ ಶ್ರೀ: ಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತು ತಿಸುವ ಜಿಹ್ವೆ ಯೇ. ಜಿಹ್ವೆ ಯು. , ಆತನಲ್ಲಿ 

ನೆಟ್ಟಮನನೇ ಮನವು. “ವಲ ಆತನ ಪೂಜೆಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ. ನಿರತ 

ವಾಗಿರುವ ಕ್ಸಗಳೇ ಶ್ಲಾ ಫ್ಯಗಳು. | | 

೭-೮, ಯಾರ "ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲ ಮಂಗಳಗಳಿಗೂ ನಿಲಯನೆರಿಸಿದ 

'ಹೆರಿಯು ಸೆಲಸಿರುವನೊ, ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಅಮಂಗಳನೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮನುಜನು 

ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಸಡೆಯುವನೊ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ರೀಹರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 

ಸಾಷ್ಟಾ ಂಗಪ್ರ ಣಾಮದಿಂದರೇ 3 ಪಡೆಯಬಹುದು. 

4 ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು “ಮಾಡಿದವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧೂಳಿನ 

ಕಣಗಳು ೪ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುವೊ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ | ಆತನು 

ನಿಷ್ಣು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿತನಾಗಿರುವನು. | 

೧೦. ನರ್ಮದೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷೋತ್ತ ಮನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ 

ಭಕ್ಕಿಯುಕ್ತರಾದ ನಾರಿಯೇ .ಆಗಲಿ, ಪುರುಷನೇ ಆಗಲಿ ಆತನ ದೇ ನಾಲು 

ದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಚಿಮಕಿಸುವುದರಿಂದಲೂ. ಸಾರಿಸುವುದರಿಂಡಲೂ, ರಂಗ 
ನಲ್ಲಾ ಕ್ಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳೂ ನಾಶವಾಗುವುವು. 

೧೧. ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ಜನ್ಮ 



ಸಸ್ಹಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತನೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ ೯೪೯ 

ಶಾಶ್ಯೇನಾಂನಿ ನಮಸ್ಥಾರಂ ಪ್ರಯುಂಜಂಶ್ಚಕ್ರಷಾಣಿನ 
ತೆ ಣೆ ಇ J 

ಸಪ್ತ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ಪಾಪಂ ಗಚ್ಛ ತ್ಯಾಶು ನ 
ಪೂಜಾಯ ಹಾಂ ಪಿ ್ರೀಯತೆ 5 ಬಿ, ಕೋ; ), a 

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪಾಣಿಃ ಜಾತೇ ತುಷ್ಯತಿ } 1 ೧೩॥ 
ಸ ಅಧ್ಲಿಗತ್ತನಾ ೦ ದ್ವಂದ್ರವಾತಾಹತಾನಾಂ 

ಸುತಮಹಿತೃ ಕಲತ, ತ್ರಾ ಣಭಾ ರಾರ್ದಿತಾನಾಂ | 

ವಿಷಮವಿಷಯತೆ ಕಾಯೇ ಮಜ್ಜತಾನುಪ್ಲವಾನಾಂ 

ಭವತಿ ಶರಣಮೇಶೋ ವಿಷ್ಣು ಪೋತೋ ನರಾಣಾಂ ॥೧೪॥ 

ಹುಂಕಾರತೀರ್ಥೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶುಭಂ ಮಾ ಯದಿ ನಾಂಶುಭಂ। 

ಯತ್ಛತಂ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ತನ್ನ ಶ್ಯತಿ ನ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ 1 ೧೫ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀ ತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಷಿ ಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀವಾ ಖಂಡೇ 

«£ಹುಂತಾರಸ್ತಾ ನಿತತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ?'ನಾಮ 

ಸಪ್ತ ಸಂಚಾಶದಧಿಕಶತತನೆೋಂಧ್ಕಾ ಯಃ 

ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಪಾಸರಾಶಿಯು ತೊಡೆದು ಕೋಗುವುದು. ಆತನು ಪಾತಕ 

ರಹಿತನಾಗಿ ರೆ ಕತೆ ಹೋಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದಲೂ ಪೂಜೆ 

ಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವನು. 
೧೨. ಮೂರ್ಬತನದಿಂದಲಾದ ೧ ಚಕ್ರಪಾಣಿಗೆ ನಮಸ್ವಾರವನು 

ಮಾಡಲು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಪಾತಕಗಳು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡೆದುಹೋಗು 
ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೆಃ (ಹವಿಲ್ಲ. 

೧೩. ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗುವನು. ಸೂರ್ಯನು 

ಜಪದಿಂದಲೂ ಹೋಮದಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗುವನು. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣಿ 

ಯಾದ ವಿಷ್ಣುವು ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವನು. 

೧೪. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳೆಂಬ 

ದ್ವಂ ೦ದ್ರಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಲು, ಹೆಂಡಿರು | ಮಕ್ಕ ಳನು ಕಾಪಾಡುವ ಭಾರದಿಂದ 

ಕ್ರ ಗ್ಲಿಹೋಗಿ, ದುರ್ದಮಗಳಾದ ವಿಷಯಗಳ ಜಲದಲ್ಲಿ ತೇಲಲಾರದೆ ಮುಳುಗು ಸಜ 

ತ್ತಿರುವ ನರರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೆಂಬವನೇ ಆಶ್ರಯವಾದ ಹರಿಗೋಲು. 

೧೫. ಪ್ರರುಷವ್ಯಾಘ ನೆ! ಈ ಹುಂಕಾರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೇ 

ಆಗಲಿ, ಪಾಪವೇ ಆಗಲಿ, ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗಾಣುನುದಿ್ರ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದನುಹಾಪುರ ಇಣದ ಐದನೆಯ 'ಅವಂ ತೃಖಂ ಡಡ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

«« ಹುಂಕಾರಸ್ವಾ ನಿತೀರ್ಥಮಾಪಾತ್ಮ, ವರ್ಣನ??ವೆಂಬ 

ನೂರಐನತ್ತ್ವೇಳನೆಯ ಆಧ್ಯಾ ಯರು ಮುಂಗಿದುದು 



| ಶ್ರೀ I 

ಅಥಾಷ್ಟ್ಯಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಸಂಗಮೇ ಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇತ್ಸರಂ ತೀರ್ಥಂ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ । 
ನರ್ಮದಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕೂಲೇ ಸರ್ವಪಾಪಭಯಾಷೆಹಂ Ion 
ಧನದಸ್ತತ್ರ ನಿಶ್ರಾಂತೋ ಮುಹೂರ್ತಂ ನೃಪಸತ್ತಮ । 
ಪಿತೃಲೋಕಾತ್ಸಮಾಯಾತಃ ಕೈಲಾಸಂ ಧರಣೀಧರಂ 1೨॥ 

ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಂ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠ ಹ್ಯದ್ಯಾಪಿ ಧರಣೀತಲೇ | 

ಕೃಷ್ಣನರ್ಣಾ ಹಿ ಸಾಷಾಣಾ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಸ್ಪಟಿಕೋಜ್ಞಲಾಃ 1 ೩॥ 
ನಿಂವ್ಯನಿರುರಿರನಿಷ್ಟ್ರ್ರಾಂತಾ ಪುಣ್ಯತೋಯಾ ಸರಿದ್ವರಾ | 

ಪ್ರನಿಷ್ಟಾ ನರ್ಮದಾಶತೋಯೇ ಸರ್ವಪಾಪಸಪ್ರಣಾಶನೇ 1೪॥ 
ಸಂಗಮೇ ತತ್ರ ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಪೂಜಯೇತ್ಸಂಗಮೇಶ್ವರಂ | 
ಅಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಸ್ಫೋತ್ಯಸಂಶಯಂ 1 ೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ : 

ಸಂಗಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಬಳಿಕ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ 
ದಕ್ಸೆಣತೀರದಲ್ಲಿರುವುದೂ, ಸರ್ವೋತ್ರಮವೂ, ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಭಯ 
ವನ್ನೂ ಸರಿಹರಿಸುವುದೂ ಆದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥಕ್ಟೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆ! ಕುಬೇರನೊಮ್ಮೆ ತೃ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಮುಹೊರ್ತಕಾಲ ನಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಾಸಸರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೊರಟು 
ಹೋದನು. 

೩. ಅದರಗುರುತಿಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ 
ದವುಗಳಾದರೂ ಸ್ಫಟಕಗಳಂತೆ ಉಜ್ಜ್ಜಲಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುವು. 

೪. ವಿಂಧ್ಯಪರ್ವತದಿಂದ ಹೊರಟ ಪುಣ್ಯತೋಯನೆಂಬ ರುರಿಯು ಅಲ್ಲಿ 
ಸಕಲ ಪಾಸಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುವ ನರ್ಮದೆಯ ನೀರಿನೊಡನೆ ಸೇರುವುದು. 

೫. ಆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸಂಗಮೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ 
ಮನುಜನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞದ ಫಲವನ್ನು ಸಡೆಯು 

ವನು. | 



ಅಸ್ಟ ಹಂಟ್ ಶದಧಿಕಶತತನೊ 'ಧ್ಯಾಯ? ೯೫೧ 

ಘಂಟಾಪತಾಕಾವಿತನಂ ಯೋ ದದೇತ್ಸಂಗಮೇಶ್ಕರೇ । 

ಹಂಸಯುಕ್ತನಿಮಾನಸ್ಸೋ ದಿವ್ಯಸ್ತ್ರೀಶತಸಂವೃತಃ WH ೬॥ 

ಸ ರುದ್ರಪದಮಾಪ್ಟೋತಿ ರುಡ್ರಸ್ಯಾ ನುಚರೋ ಭವೇತ್ 

ದಧಿಭಕ್ತೇ ನ ದೇವಸ್ಯ ಯಃ ಕುರ್ಯಾಲ್ಲಿಂಗಪೂರಣಂ 1೭॥ 
ಸಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯಂ ಶಿವೇ ಲೋಕೇ ಸ ವಸೇತ್ಕಾ ಲಮಿಸ್ಸಿತಂ | 

ಶಿ ್ರೀಫಲೈಃ ಪೂರಯೇಲ್ಲಿಂಗಂ ನಿಃಸ್ಟೋ ಭೂತಾ . ಭವಸ್ಯ ತು HCN 

ಸೋನಿ ತತ ಲಮಾಪ್ಲೋತಿ ಗತಃ ಸ ರೇ ನರೇಶ್ವರ । 
ಅಕ್ಷಯಾ ಸಂತತಿಸ್ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ  ಸಪ್ತಜನ್ಮಸು ॥೯॥ 

ಸ್ಥೈಪಸಂ ದೇವದೇನಸ್ಯ ದದ್ದಾ ಮಧುಫ್ಯತೇನೆ ನಾ। 

ಯಃ ಕರೋತಿ ಪಿಧಾನೇನ ತಸ್ಯ ಸ್ರಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು i ೧೦ ॥ 

ಘೃತಕ್ಸೀರೆವಹಾ ನದ್ಯೊ ೯ ಯತ ವಕ ಮಧುಸ್ತ ನಾಃ। ತ. ಓಟ! 
ತತ್ರ 3 ಮಾನವಾ ಯಾಂತಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನೇ ಮಹೇಕ್ಸರೇ ॥1೧೧॥ 

೬. ಯಾರು ಸಂಗಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಘಂಟಿ 

ಗಳನ್ನು ಹೇರಳನೂಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ ವಕ, 

ಶುಳಿತು ನೂರಾರು ರು ದೇವಕನ್ಯೈ ಯರಿಂದ ಪರಿವಾರಿತರಾಗಿರುವರು. 

೭-೯. ಅವನು ರುದ್ರ 'ೋಕವ ನ್ನು ಸೇರಿ ಮಹಾದೇವನ ಅನುಚರನಾಗು 

ವನು. ಮೊಸರಿನ ಅನ್ನದಿಂದ ಯಾವನು ದೇವನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು 

ಮಾಡುವನೊ, ಅವನು ಆ ಅನ್ನದ ಆಗುಳುಗಳ ಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ವಷ ಗಳವರೆಗೂ 

ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಸಡೆಯುತ್ತಿರುವನು. ಕಡುಬಡವ 

ನಾದವನು ಬಿಲ್ವ ಫಲದತಿರುಳಿರಿಂದಾದರೂ ಮಹೇ ಶ್ವರನ ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ 

ಬೇಕು. ರಾಜನೆ | ಅವನೂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕೆ ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಫಲವನ್ನೇ 

ಅನುಭವಿಸುವನು. ಆವನಿಗೆ ಏಳು 'ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂತಾನ 

ವುಂಟಾಗುವುದು. 

೧೦. ಇನ್ನು ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಮೊಸರಿಫಿಂದಲೊ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ದಿಂದಲೊ, 

ತುಪ್ಪ ದಿಂದಲೊ, ಆ ಅಭಿಸೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ದ ಲವನ ನು 

ಕೇಳು, 

೧೧. ಮಹೇಶ್ವರನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲು ಅವರು ಹಾಲು ತುಪ್ಪಗಳು 

ತುಂಬಿದ ನದಿಗಳೂ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ ುವ ವ್ರ ಕೈಗಳೂ ಇರುವ ದಿವ್ಯ 

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. 

(ಕೆ ತ 
} 

CE 
EE 



೯೫೨ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯಸ್ತು ದದ್ಯಾನ್ಮಹೇಶ್ವರೇ । 
ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾನಿ ಹೈಕ್ಸಯಂ ಫಲಮಶ್ನುತೇ _ ॥೧೨॥ 
ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಪಾತ್ರಾಣಾಂ ಮಹಾಪಾತ್ರಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ 

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪೂಜನೀಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ I ೧೩ ॥ 
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಸ್ಸಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಯಸ್ತು ಪೂಜಯತೇ ಶಿವಂ | 

ಇಹ ಜೀವನ್ ಸ ದೇನೇಶೋ ಮೃ ತೋ ಗಚ್ಛೇದನಾನುಯಂ ॥೧೪॥ 
ಶಿನೇ ತು ಪೂಜಿಶೇ ಪಾರ್ಥ ಯತ್ನ ಲಂಪಾ ಸೃತೇ ಬುಧೈಃ । 

ಯೋಗೀಂದ್ರೇ ಚೈನ ತತ್ಪಾರ್ಥ ಸೂಜಿತೆೇ ಸಭತೇ ಫಲಂ ll ೧೫ ॥ 
ತೇ ಧನ್ಯಾಸ್ಟೇ ನುಹಾತ್ಮಾನಸ್ನೇಷಾಂ ಜನ್ಮ ಸುಜೇನಿತೆಂ | 
ಯೇಷಾಂ ಗೃಹೇಷು ಭುಂಜಂತಿ ಶಿವಭಕ್ತಿರತಾ ನರಾಃ Il ೧೬ ॥ 
ಸನ್ನಿ ರುಧ್ಯೆ ಆದ್ರಿ ಯಗ್ರಾಮಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ವಸೇನ್ಮು ನಿಃ 1 

ತತ್ರ ತತ್ರ "ಕುರುಕ್ತೈ ತ್ರ ೦ ಸೈನಿಷಂ ಪುಷ್ಪ ರಾಣಿ ಚ 1 ೧೭ ॥ 
ಯತ್ನ ಲಂ ನೇದವಿಡುಸಿ ಭೋಜಿಕೇ ಶತಸಂಖ್ಯಯಾ | 

ತತ್ಸಲಂ ಜಾಯತೇ ಪಾರ್ಥ ಹ್ಯೇಕೇನ ಶಿನಯೋಗಿನಾ I ೧೮ ॥ 

೧೨. ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸತ್ರವನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಪುಷ್ಪವನ್ನು, ಫಲವನ್ನು, 

ನೀರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದವನಿಗೆ ಅದರ ಫಲವು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ 
ವರೆಗೂ ಅನಂತಗುಣಿತವಾಗಿರುವುದು. | 

೧೩. ಸಕಲ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹೇಶ್ವರನೇ ದಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ 
ಪಾತ್ರವು. ಆದುದರಿಂದ. ಸರ್ವ ಸ ಪ್ರ ಕಾರದಿಂದಲೂ ಆತನನ್ನೆ ( ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 

೧೪. ಯಾವನು ಆಜನ್ಮಬ್ರ “ಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವನೊ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರುವಾಗಲೇ 'ಬೀವೇಶ್ವ ರನಾಗಿ ಮೃ ತ 
ನಾದಮೇಲೆ ಶಾಶ  ತಪದವಿಯನ್ನು. ಹೊಂದುವನು. 

೧೫. ಧರ್ಮರಾಜನ! ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಯಾವ 

ಫಲವುಂಟ್ಕೊ, ಅದನ್ನೇ ಶಿವಯೋಗನಿರತನಾದವನನ್ನು 'ಪೂಜಿಸುವುಪರಿಂದಲೂ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. : 

೧೬. ಶಿವಭಕ್ಕನಿರತರಾದ ಜನರು ಯಾರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು 
ಮಾಡುವರೊ, ಅವರೇ ಧನ್ಯರು, ಮಹಾತ್ಮರು. ಅವರ ಜನ ನೇ ಸಫಲ 
ಜೀವನವು. ' § ೨. 

೧೭. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಡೆದುಕಟ್ಟಿ ರುವ ಮುನಿಯು ಎಲ್ಲಿ 
'ವಾಸಮಾಡುವನೊ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಕುರುಕ್ಲೇತ್ರವೂ, "ೈಮಿಷವೂ, ಪುಷ್ಕರ 
ತೀರ್ಥವೂ ಇರುವುವು... : 

೧೮. ಪಾರ್ಥನೆ! ನೂರು ಮಂದಿ ನೀದಜ್ಞ ರಾಡನಂೆ ಭೋಜನವನ್ನು 



ಅಸ್ಪ ಪಂಚಾಶದಧಿಕಶತತಮೋತಧ್ಯಾ ಯಃ ೯೫ತ್ಲಿ 

ಯತ್ರ ಭುಂಜತಿ ಭಸ್ಮಾ ಗೀ ಮೂರೋ ವಾ ಯದಿ ಪಂಡಿತಃ । 

ತತ್ರ ̀ಭುಂಜತಿ ದೇವೇಶಃ ಸಪತಿ ಕೋ ವೃಷಧ್ಯಜಃ ॥೧೯॥ 

ವಿಸ್ಟಾ ಣಾಂ ವೇದನಿದುಷಾಂ ಕೋಟಂ ಸಂಭೋಜ್ಯ ಯತ್ಛ ಲಂ । 

ಭಿಕ್ಟಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾನೇನ ತತ್ಫಲಂ ಶಿ ಶಿವಯೋಗಿನಾಂ H ೨೦॥ 

ಸಂಗಮೇಶ್ವರಮಾಸಾದ್ಯ ಸ್ರಾಣತ್ಕಾಗಂ ಕರೋತಿ ಯಃ 

ನ ತಸ್ಯ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಃ ಶಿನಲೋಕಾತ್ಕದಾಚನ ॥೨೧॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಂಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತ ತೀಯ ಕೇವಾಖಂಡೇ 

«« ಸಂಗಮೇಶ್ವ ತತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ 33 

4 11. 4 ಕಜ pe pe ಹ ಫೆ ‘a ಆಫ ಕ್ರ ರ ಅ. 

ಮಾಡಿಸಲು ಜಾವ ಫಲನ್ರಂಟೂ, ಅದನ್ನೇ ಪಿ ಶಿವ 'ಯೂಗಿಗೆ ಅಸ್ತ ವನ್ನ್ಮ್ನಿಡು 
4 ಸ 

ಕ್ಮ i 

ವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

೧೯. ಭಸ್ಮಲೇಹಿತಾಂಗನಾದವನು ಮೂರನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪಂಡಿತನೇ 

, ಎಲ್ಲಿ ಊ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೊ, ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರೀಸಮೇತನೂ, 

ಮಹಾದೇವನೂ ಆದ ವ ಸಭಧ್ವಜನೇ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುನನು. 

೨೦. ವೇದನಿಷ್ಣಾತರಾದ ಒಂದು ಕೋಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟವ 

ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಫಲನುಂಟೂ, ಆದೇ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಬ್ಸೆಯ 

ನೀಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಲಭಿಸುವುದು. 

೨೧. ಸಂಗಮೇಶ, ಶರತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೊ, ಅವನಿಗೆಂದಿಗೂ ಶಿವಲೋಕದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಪುನರಾ 

ಗಮನವಿಲ್ಲ. 

Re 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ 

೧ದವಂಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೆ ವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

46 ಸಂಗಮೇ ಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ'' ವೆಂ ೦ಬ. 

ನೂಕೈವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುುಗಿದುದು 

ತ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂ 



1 ಶ್ರಿ 8 ॥ 

ಅಥ್ಲೆ ಕೋನಷಷು 'ಿತುರಶತತನೋಧ್ಯಾಯಃ 

ಅನರಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂ ಡೇಯ ಉವಾಚ:- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮಹಾರಾಜ ತೀರ್ಥಂ ಪರಮಸಾನನಂ | 

ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಸುದುಸ್ರ್ರಾಸಂ ಸಿದ್ಧಂ ಹೈನರಕೇಶ್ವರಂ !೧॥ 
ತಸ್ಮಿಂಸ್ತಿ ೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಾಪಕರ್ಮಾಂಸಿ ಭಾರತ । 

ನ ಪಶ್ಯ ತಿ ಮಹಾಘೋರಂ ನರಕದ್ವಾರ ಸಂಜ್ಞೆ ಕಂ 1೨॥ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ ಉವಾಚ :-- 

ಶುಭಾಶುಭಫಲೈಸ್ತಾ ತ ಭುಕ್ತಭೋಗನರಾಸ್ತ್ರಿಹ | 

ಜಾಯಂತೇ ಲಕ್ಬಣೈರ್ಯೆಸ್ತು ತಾನಿ ಮೇ ನದ ಸತ್ತಮ 1 ೩॥ 
ಯಥಾ ನಿರ್ಗಚ್ಛತೇ ಜೀವಸ್ಯಕ್ರ್ಟಾ ದೇಹಂ ನ ಪಶ್ಯತಿ । 

ತಥಾ ಗಚ್ಛನ್ ಸುನರ್ದೇಹಂ ಸಂಚಭೂತಸಮನ್ನಿತಃ 1೪॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಆನರಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜನೆ! ಅಲ್ಲಿಂದ 

ನರ್ಮದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಪವಿತ ತ್ರವೂ, ಅತ್ಯ ಂತ ದುಷಾ ಫ್ರಸ್ಯವೂ, ಸಿದ್ದಿ ಪ್ಪ ಪದವೂ ಆದ 

ಅನರಕೇಶ [ರತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಭರತಕುಲತಿಲಕನೆ! ಎಂತಹ ಪಾಸಕರ್ಮಿಯೇ ಆದರೂ ಈ ತೀರ್ಥ 

ದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ನರಕದ್ವಾ ರವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಹಾಭಯಾನಕ 

ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. | 

೩. ಯುಧಿಸ್ಕಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ —ಮಹಾಪ್ರಾ ಜ್ಜ ನೆ! ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ 

ಶುಭಾಶುಭ 4 ಫಲಗಳನ್ನು ಲೋಕಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭನಿಸಿದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಯಾವ ಲಕ್ಸಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ 

ಹೇಳು. 

೪, ಜೀವನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯ 

ನಾಗಿರುವನೊ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಚಭೂತಗಳ ರಾಶಿಯೆನಿಸಿದ ಇದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸು 

ವಾಗಲೂ ಇರುವನಲ್ಲವೆ. 



ಏಕೆ. ಒನಷಷ್ಟ್ಯ್ಯುತ್ತರಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೯೫೫ 

ತ್ತ್ವ ಗಸ್ಮಿ ಮಾಂಸಮೇದೋಸೃಕೆ ಕೇಶಸ್ನ್ನಾ ಯುಶತೈಃ ಸಹ 

ನಿಜ್ಮೂ ತ್ರರೇತಃ ಸಂಘಾತೇ" ಕ ಸಂಜ್ಞಾ ಜಾ ಣಾ 

ಏನಮುಕ್ತ 8 ಸ ಮಾರ್ಕಂಡಃ ಕಥಯಾಮಾಸ ; ಯೋಗನಿತ್ | 

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸನಾತನಂ ಶರ್ವಂ ದೇವದೇವಂ ಮಹೇಶ್ವ ರಂ 1೬ ॥ೃ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಶೃಣು ಪಾರ್ಥ ಮಹಾಪ್ರಶ್ನಂ ಕಥಯಾಮಿ ಯಥಾಶ್ರುತ 

ಸಕಾಶಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪೂರ್ವಮೃಷಿದೇವಸಮಾಗಮೇ ॥೭॥ 

ಗುರುರಾತ್ಮ ವತಾಂ ಶಾಸ್ತಾ ರಾಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ದುರಾತ್ಮ ನಾಂ 

ಇಹ ಪ್ರ ಚ್ಚ ನ್ದ ಸಾಪಾನಾಂ ಶಾಸಾ ಛೋ ಬಮ He 

ಅಜೀರ್ಣ ಜಾ ೨್ರಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಾಂ ಯನುಲೋಕೇ ಹ್ಯನೇಕಧಾ । 
ಯಾತನಾಭಿರ್ನಿಯುಕ್ತಾನಾಮನೇಕಾಂ ಜೀವಸಂತತಿಂ 1 ೯॥ 
ಗತ್ವಾ ಮನುಷ್ಯಭಾನೇ ತು ಪಾಪಚಿಹ್ನಾ ಭನಂತಿ ತೇ । 

ತತ್ತೇಂಹಂ ಸಂಪ್ರನಕ್ಸ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಸ್ಥೈಕಮನಾ ನೃಪ lH ೧೦ ॥ 

೫. ಚರ್ಮ, ಮೂಳೆ, ಮಾಂಸ, ಮೇದಸ್ಸು, ರಕ್ತ, ಕೂದಲು, ನರಗಳು 

ಮುಂತಾದ ನೂರಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಮೇ ಮೂ ತ್ರ ರೇತಸ್ಸುಗಳಿಂದ 
| \ ಚ | | 

೭-೮. 'ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಪಾರ್ಥನೆ! ಕೇಳು. ನಿನ 

ಮಹಾಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿರುವಂತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ 

ದೇವತೆಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದಲೇ ಇದನು 

ಕೇಳಿದೆನು... ಆತ್ಮನಂತರಿಗೆ ಗುರುವೇ ಶಿಕ್ಷಕನು. ದುರಾತ್ಮರಿಗೆ ರಾಜನೇ 
ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನವಾಗಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ 

ವೈವಸ್ವತ (ಯಮ)ನೇ ಶಾಸಳನು. 

೯. ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧಗಳಾದ ಪ್ರಾ ಯಶ್ಚಿತ್ತ (ಯಾತನೆ)ಗಳ 

ನ್ನನುಭವಿಸಿದರೂ ಮುಗಿಂ ಯದೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಜೀವರು ನಾನಾ ವಿಧನಾದ ಜೀವ 

ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವರು. | 

೧೦. ಅಂತಹವರು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಾಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪದ 

ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ತಾಳಿರುವರು. ರಾಜ ಜನೆ! ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುನೆನು. 

ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳು. 



೯೫೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವ್ಮಾಂದಮ ಹಾಪುರಾಃ೦. 1. 

ಸಹಿತ್ವಾ ಯಾತನಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಗತ್ವಾ ಮೈವಸ್ಥತಕ್ಸಯಂ |. 1 

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾತನಾ ಯೇ ತು ಲೋಕಮಾಯಾಂತಿ ಚಿಹ್ನಿತಾಃ ॥ ೧೧॥ 
ಗದ್ದದೋತಃ ನೃತನಾದೀಸ್ಕಾನ್ಮೂಕಶ್ವೈವ ಗವಾಂನೃತೇ | 

ಬ್ರ ಹ್ಮ ಹಾ ಜಾಯತೇ ಕುಷ್ಕೀ ಶ್ಯಾ ವದಂತಸ್ತು ಮದ್ಯಪ ಹಃ ॥ ೧೨ ॥ 

ಕುನಖೀಸ [ರ್ಣಹರಣಾಡ್ಬು ಶ್ತ ರ್ಮಾ ಗುರುತಲ್ಪ ಗ” | 

ಸಂಯೋಗ ಹೀನಯೋನಿಃ ಸಾ ದ್ದರಿದ್ರೊ ಡು ದತ್ತ ದಾನತಃ Il ೧೩॥ 

ಗ್ರಾ ಮಸೂಕರತಾಂ ಯಾತಿ ಹೃ್ಯಯಾಜ್ಯ ಯಾಜಳೋ ನೃಪ । 

ಖಕೋ ವೈ ಬಹುಯಾಜೀ ಸ್ಟಾ ಚ್ಛಾ ಆನಿಮಂತ್ರಿ ತಭೋಜನಾತ್ 1 ೧೪ ॥ 

ಅಪರೀಸ್ಸಿ ತಜೋಜೀ ಸಾ ,ದ್ಯಾನಕೋ ವಿಜನೇ ನೇ | 

ನಿತರ್ಜ ತೋಡ ಮಾರ್ಜಾರಃ ಖದ್ಯೋತಃ ಕಕ್ಸದಾಹತಃ 1 ೧೫ ॥ 

ಅನಿದ್ಯಾಂ ಯಃ ಪ ಪ್ರ ಯಚ್ಛೆ ತೆ ಬಲೀನರ್ಜೊ "ಭೇದಿ ಸಃ । 

ಅನ್ನ 0 ರ್ಯುಸಿತೇ ನಷ್ಟೇ ದದಾನಃ ಕ್ಲಿ ಕ್ಸೀಬತಾಂ ವ್ರ ನ 'ಜೇತ್ 1 ೧೬ ॥ 

೧೧. ಮೃತರಾಗಿ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲಯಾತನೆಗಳನ್ನೂ 

ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಲೋಕದಿಂದ ಪಾಸಶೇಷಸಹಿತರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು 

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇಹಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವರು. | | 

೧.೨. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಗದ್ದದ ಭಾಷಿಯಾಗುವನು. ಗೋನಿಗಾಗಿ 

ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಮೂಗನೂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಘಾತಕನು ಕುಷ್ಕರೋಗಿಯೂ, 

ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಶ್ಯಾವದಂತನೂ (ತುಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ 

ಹಲ್ಲುಗಳವನೂ) ಆಗುವರು. 4 

೧೩. ಸುವರ್ಣಸ್ಮೇಯದಿಂದ ನಖಗಳು ವಕ್ರವಾಗುವುವು. ಗುರುತಲ್ಪ 

ಗಾಮಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಚರ್ಮರೋಗದವನಾಗುವನು. ಸ್ಹ ಚ್ಚ ಯಿಂದ ಸ್ರಿ (ಸಂಯೋಗ 

ವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ನೀಚಯೋನಿಯ ಕ್ಲಿ ಜನಿಸುವರು. ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ 

| ದವನು ದರಿದ್ರ ನಾಗುವನು. 

೧೪. ಯಜ್ಞಾರ್ಹರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವನು ಗ್ರಾ ನದಲ್ಲಿ 

ಹಂದಿಯಾಗುವನು. ಬಹುಯಾಜಕನು ಕತ್ತೆ ಯೂ, ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳ ಜೆ "ಊಟಕ್ಕೆ 

ಹೋಗುವವನು ನಾಯಿಯೂ ಆಗುವರು. 

` ೧೫-೧೬, ದಾತೃ ಗಳ ಪಾತ್ರಾಪಾತ್ರ ಗಳನ್ನು ನಿಚಾರಿಸದೆ ಜೋಜನವನ್ನು 

ಮಾಡುವವನು ನಿರ್ಜನವಾದ ಅರಣ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯಾಗುವನು: ಇತರರನ್ನು. 

ಬಯ್ಯುವವನು ಬೆಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಗೃ ದಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಮಿಣುಕು 

ಹಿಳುವಾಗಿಯೂ ಹುಟ್ಟು ವರು... “ಸಲದ ನಿಜ ಯನ್ನು " ಬೋಧಿಸುವವನು 

ಎತ್ತಾಗಿ ಜನಿಸುವನು.:- ಓದಿನ. ವಿನದ (ತಂಗಳು) ಅತನನ್ನು ' ಬ್ರಾ ಸ್ರಾಹ್ಮಣಸಿಗ 

ಕೊಡಲು ನಪುಂಸಕತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ನ್ನ; | 



ಏತಕೊ "ನಷ್ಟು ತ್ತ ರಶತತನೆ ಮೋ8ಧ್ಯಾ "ಯಃ ry 
ಫಿ 

ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಥ ಜಾತ್ಕಂಥೋ ಜನ್ಮಾಂಧಃ ಪುಸ್ತಕಂ ಹರನ್ |. 

ಫಲಾನ್ಯಾ ಹರತೋಂಪತ್ಯ: ವಿಂ ಮ್ರಿಯತೇ" ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ 0 ೧೭॥: 

ಮೃತೋ ವಾನರತಾಂ ಯಾತಿ “ತನು ಕ್ಕೋಂಥ ಗಲಾಡವಾನ್ । 

ಅದತ್ತ್ವ್ಯಾ ಭಕ್ಪಯಂಸ್ತಾನಿ ಹೃತಪತ್ತ್ಯಾ ; ಭವೇನ್ನರಃ ॥ ೧೮ ॥ 

ಹರನ್ವಸ್ತ್ರಂ ಭವೇದ್ಲೋಧಾ ಗರದಃ ಪವನಾಂಶನಃ । 

ಪ್ರವ್ರಾಜೀ ಗಮನಾದ್ರಾ ಜನ್ನ ವೇನ್ಮ ರುಪಿಶಾಚಕಃ H OF 

ವಾತಕೋ ಜಲಹರ್ತಾ ಚ ಧಾನ್ಯ ತೆ ರ್ತಾಚ ಮೂಷಕ | 

ಅಸ್ರಾಪ್ತಯೌನನಾಂ ಗಚ್ಛನ್ಸನೇತ್ಸ ರ್ಪ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಃ 

ಗುರುದಾರಾಂಭಿಲಾಷೀ ಚ ಕೃಕಲಾಸೋ ಭನ (ಚಿರಂ 1 

ಜಲಪ್ರಸ್ರವಣಂ ಯಸ್ತು ಭಿ ದ್ಯಾ ನ್ಮತ್ಸ್ಯೋ ಭವೇ ಆನ ॥ ೨೧॥ 
ಅವಿಕ್ರೇಯಾನ್ವಿಕ್ರಯನ್ಹೈ ವಿಕಟಾ ಕೊ € ಭನೇನ್ನರೆಃ 

ಅಯೋನಸಿಗೋ ವ್ರ ಕೋ “೬ ಸ್ಕಾ ದುಲವಿಕಃ 1 ಕ್ರಯ ಸ ತನಾತ್ | 2೨ ॥ 

೧೭. ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ಕುದಿಯುವವನು ಜಾತಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗುವನು. 

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕದ್ದ ವನು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾಗುವನು. ಕಿ ಸಲಗಳನ್ನ ಪಹರಿಸಿದವನ 

ಸಂತತಿಯು ನಾಶವಾಗುವುದು 'ನಿಶ್ಚಯವು. 

೧೮. ಅಂತಹನನು ಸತ್ತು ನಾಸರಜನ್ಮನನ್ನು ತಾಳುವನು. ಅದನ್ನು 

ಕಳೆದು ಕತ್ತಿನ ನ್ಯಾಧಿಯುಳ್ಳವ ನಾಗು ನು. ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಹಣ್ಣು 

ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ನರನು ಪುತ್ರ ಸನನಾಗುವನು. 

೧೯. ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕದ್ದವನು ಹಲ್ಲಿಯಾಗುವನು. ನಿಷವನ್ನಿಕ್ಟಿದವನು 

ಸರ್ಪವಾಗುವನು. ಮಹಾರಾಜನೆ | ಪ್ರವ್ರಾಜಕಿಯನ್ನು ಕೂಡಿದವನು ಮರು 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿಯಾಗುವನು. 

೨೦. ಜಲವನ್ಸ್ನಪಹರಿಸಿದವನು ವಾತರೋಗಿಯಾಗುವನು. ಧಾನ್ಯವನ 

ಕದ್ದವನು ಇಲಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವನು. ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗದವಳನ್ನು ಕೂಡಿದವನು 

ಸರ್ಪವಾಗುವನೆಂದು ಶು.ತಿಯಿರುವುದು. 
ಮು 

೨೧. ಗುರು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅಪೇಶ್ವಿ ಸಿದವನು ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಓತಿ 

ಯಾಗಿರುವನು. ಜಲದ ಪ್ರ ನಾಹವನ ನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಮಾನವನು ಮಾನಾಗಿ 

ಹುಟ್ಟುವನು. 

೨೨, ಮಾರಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುವವನು ವಿಕಟಗಳಾದ ನೇತ್ರ 
ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವನು. ಅಯೋನಿಗಾಮಿಯು ತೋಳವಾಗುವನು. ವ್ಯಾಪಾರ 

ದಲ್ಲಿ ಮೋಸಮಾಡಿದನನು ಗೂಗೆಯಾಗುವನು. 
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ಮೃ ತಸ್ಯೈ ಕಾದಶಾಹೇತು ಭುಂಜಾನಃ ಶ್ಲೊ ೀಪಜಾಯಂತೇ | 

ಪ್ರ ಶ್ರ 1 ದಿ ಿಜಾಯಾರ್ಥಮದದನ್ಮ ಧುಕೋ ಭವೇತ್ 1 ೨೩॥ 

ರಾಜ್ಞಿ ಇಗೆಮಾಡ್ಟ ವೇದ್ದು ಷ್ಟ ತಸ್ಥ ಕೋ ನಿಡ್ಕ ರಾಹಕಃ। 

ಸರಿನಾದೀ ದ್ವಿ ಬೊತೀನಾಂ” ಲಭತೇ ಕಾಚ್ಛ ಫಂ ತನುಂ ॥ ೨೪॥ 

ವ್ರ ಜೇದ್ದೆ (ವಲಿಕೋ ರಾಜನ್ಯ್ಕೊ €ನಿಂ ಚಾಂಿಡಾಲಸಂಜ್ಞಿ ತಾಂ | 

ದುರ್ಭೆಗೆಃ ಫಲನಿಕ್ರೇತಾ ವೃ ಶ ಕೋ ವೃ ಸಲೀಪತಿ 1 ೨೫ ॥ 

ಮಾರ್ಜಾರೋಣಗ್ನಿಂ ಪದಾ FN , ಕೋಗವಾನ್ ಪರಮಾಂಸಭುಕ್ | 

ಸೋಡರ್ಯಾಗವುನಾತ್ Kok 'ಹುರ್ಗೆಂಥಕ್ಷ ಸುಗಂಧಪೃತ್॥ ೨೬ ॥ 

ಗ್ರಾ ಮಭಟ್ಟೊ ೇ ದಿನಾಕೀರ್ತಿದೈ ೯ವಜ್ಜೊ ೀಗರ್ದಭೋ ಭವೇತ್ 

ಕುಸಂಡಿತಃ ಸ್ಯಾ ನಾ ರ್ಜಾರೋ! ಭಷಣೋ ವ್ಯಾಸ ಏನ ಚ 1 ೨೭ ॥ 

ಸ ಏನ ದೃ ಶ್ಯ ತ ರಾಜನ್ ಸ ನ ಕಾಶಾತ್ರ ಕಮುರ್ಮಣಾಂ | 

ಯದಾ ತದ್ನಾಪಿ ಸಾರಕ್ಕಂ' ಸ್ಪಲ್ಪಂ ನಾ ಯದಿ ನಾ ಬಹು 1 ೨೮ ॥ 

೨೩. ಸತ್ತ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ದಿನದ ಶ್ರಾದ್ದಾನ್ನವನ್ನು ತಿಂದವನು ನಾಯಿ 

ಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಭಾಷೆಯನ್ಸಿತ್ತು 
ಕೊಡದಿರುನವನು ದಂಬಿಯಾಗುವನು. 

೨೪, ರಾಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿದವನು ದುಷ್ಟನಾದ ಕಳ್ಳನೂ, ಬಳಿಕ ಅಮೇಧ್ಯ 

ಭಕ್ತಕವಾದ ಹಂದಿಯ ಆಗುವನು. “ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವನು 

ಆನೆಯ ಜನ್ಮ ನನ್ನು ತಾಳುವನು. 

೨೫. ಧರ್ಮಶಾಜನೆ! ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡು 

ವವನು ಚಂಡಾಲಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವನು. ಫಲಗಳನ್ನು ವಿಕ್ಷಯಿಸುವವನು 

ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಂತನೂ, ವೃಷಲಿಯ (ಅನಿನಾಹಿತ ಪ್ರೌಢಕನ್ಯೆಯ) ಪತಿಯು 

ವೃಶ್ಚಿಕವೂ ಆಗುವರು. | | 

೨೬. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾದದಿಂದ ಮುಟ್ಟ ದವನು ಮಾರ್ಜಾಲವಾಗುವನು. 

ಸರಮಾಂಸಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ರೋಗಿಯೂ, ಸಹೋದರಿಯನ್ನು 

ಕೂಡಿದವನು ಷಂಡನೂ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದವನು ದುರ್ಗಂಧದೇಹ 

ದವನೂ ಆಗುವರು. | 

೨೭. ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತನು ನಾನಿತನೂ, ಜೊ ೀತಿಷ್ಟನು' ಕತ್ತೆಯೂ, 

ಕುಪಂಡಿತನು ಮಾರ್ಜಾಲವೂ, ಭೇದವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ. ಪೌರಾಣಿಕನು 

ನಾಯಿಯೂ ಆಗುವರು. 

೨೮-೨೯. ರಾಜಸತ್ತಮನೆ! ಅವನೇ ಇತರರ ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, 

ಆಡುವವನಾಗುವವನಾಗಿ. ಕಾಣುವನು. - ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿ 

ಸ್ಲಲ್ಪವೊ ಬಹಳವೊ ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣಿಯು 'ತಿರ್ಯಗ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ 



ಾಧ್ಯಾಯಃ ೯೫೯ 

ಕೃತ್ವಾ ನೈ ಯೋನಿಮಾಪ್ನ್ಟೋತಿ ತೈರಶ್ಚೀಂ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ । 

ಬವಮಾದೀಥಿ ಚಾಂನ್ಯಾನಿ ಜಿಹ್ನಾನಿ ನೃಷಸತ್ತ್ಯಮ' ॥ ೨೯॥ 
ಸ್ವಕರ್ಮವಿಹಿತಾನ್ಯೇವ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಯೈಸ್ತು ಮಾನವಾಃ । 

ತತೋ ಜನ್ಮ ತತೋ ಮೃ ತು 8 ಸರ್ವಜಂತುಷು ಭಾರತ 1 ೩೦॥ 

ಜಾಯತೇ ನಂತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಸನಿಸಾಭೂತೇ ಶುಭಾಂ: 

ಪಂಚಭೂತಸನೋಖಪೇತಃ ಸ ಷಷ್ಠಃ 1 ಪರಮೇಶ್ವ ರಃ । 

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಪ್ರಾಣಾ ಚ್ಹಾ ನ ನಮಾಯುುಸ ಸುಖಂ ಧೃತಿಃ ॥೩೨॥ 

ಧಾರಣಂ ಪ್ರೇರಣಂ ದುಃ ಖಮಿಚ್ಛಾಂಹಂಕಾರ ಏವ ಚ । 

ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕ್ಟ ತಿರ್ವರ್ಣಕ ಸ್ವ ರದ್ತೇಷೌ ಭವಾಭವೌ ॥ ೩೩ 

ತೆ (ದಮಾತ್ಮನ ನಃ ಸರ್ವಮನಾಡೇರಾ 'ದಿಮಿಚ್ಛ ತಃ । 

ಪ. ್ರಫಮೇ ಮಾಸಿ ಸಕ್ಸೇದಭೂತೋ ಧಾತುವಿನೂರ್ಛಿ ತಃ I ೩೪ ॥ 

ಮಾಸ್ಕರ್ಬುಡಂ ದ್ವಿತೀಯೇ ತು ತ್ಸೃ ತೀಯೇ ಚೇಂದಿ ಪ್ರಯ್ಭೆರ್ಯುತಃ | 

ಆಕಾಶಾಲ್ಲಾ ಘುವಂ ಸೌಕ್ಸ್ಮ್ಮ 0 ಕಬ್ಬ ೦ ಶ್ರೊ (ತ್ರ ಬಲಾದಿಕಂ | 

ನಾಯೋಸ್ಸು ಸ್ಪ ರ್ಶನಂ “ಹಾ ೦ ನಹನ ರೌಶ್ಚ್ಯನೇವ ಚೆ ॥ ೩೫॥ 

ಹುಟ್ಟುವುದರಕ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು 

ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುವು. 

೩೦-೩೧. ಮನುಷ್ಯರ 8 ಕಾಣುವ ಈ ಲಾಂಛನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ 
ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳೇ ಆಗಿರುವುವು. ಆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಕಲಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ 

ಜನನವೂ ಮರಣವೂ ಉಂಬಾಗುವುವು. ಸಾಸಪುಣ್ಯ ಗಳು ಸಮನಾಗಲು 

ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದರಕ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿ್ಲ. ಪ್ರರುಷರು ಸೇರುವಾಗ 

ಅವರ ಶುದ್ಧ ಶುಕ್ಲಶೋಣಿತಗಳು ಸೇರುವುವು. 

೩೨೨1 ಲ. ಸಂಚಃ ಭೂತಗಳ ರಾಶಿಯಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರನೆಯವನೇ 

ಪರಮೇಶ್ವರನು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣಗಳು, ಜ್ಞಾನ, 

ಆಯುಷ್ಯ ಸುಖ, ಥೈರ್ಯ, ಧಾರಣೆ, ಪ್ರೇರಣೆ, ದುಃಖ, ಇಚ್ಛೆ, ಅಹಂಕಾರ, 
ಶಿ ು 

ಪ್ರಯತ್ನ, ಆಕಾರ, ಮೈ ಬಣ್ಣ, ದ” ಎನಿ ದ್ರೇಷ್ಠ ಜನನ ಮರಣಗಳು, + 

ಮುಂತಾದುವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎನ್ಮನನ್ನಿಚ್ಛಸ ಸುವ ಸ ಸತಃ ಆಅನಾವಏಂ ಯಾದ ಆತ್ಮನಿಂದ MN 

ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುವು. ಗರ್ಭವು ಮೊದ ದಲಸೆಯ' ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇದವೆನಿಸಿ ಧಾತು 

ಗಳ ಉಪಟೆಳದಿಂದ ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲಕ್ಲಿರುವುದು. 

೩೫. ಎರಡನೆಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬುದವೆನಿಸುವುದು. ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿ 
ನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೇರುವುವು. ಆಕಾಶತತ್ತ್ವದಿಂದ ಲಾಘವವೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
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ಪಿತ್ಕಾತ್ಕು ದರ್ಶನಂ ಹಕ್ತಿ ಮೌಷ್ಟ 50 ರೂಪಂ ಪ್ರಕಾಶನಂ 8 

ಸೆಲಿಲಾದ್ರಸ ನಾಂ ಶೈತ್ಯಂ ಹ್ ಹಂ ತ ೫ ದಂ ಸಿಮಾರ್ದವಂ HAN 

ಭೂಮೇರ್ಗಂಧಂ ತಥಾ ಜ್ರ ಣಂ ಗೌರವಂ ಮೂರ್ತಿಮೇನ ಚ । 

ಆತ್ಮಾ ಗೃಹ್ವಾತ್ಯಜಃ ಫೂರ್ನಂ ತೃತೀಯೇ ಸ್ಪದಂತೇ ಚ ಸಃ I ೩೭ ॥ 

ದೌರ್ಪ್ರದಸ್ಕಾ ಪ್ರದಾನೇನ ಗರ್ಭೋ ದೋಷಮವಾಪ್ಪುಯಾತ್ | 

ವೈ ರೂಪ ಹ್ಯಂ ಮುರಣಂ ಮಾನಿ ತಸ್ಮಾ ತ್ವಾ ರ್ಯಂ ಪ್ರಿ ಯಂ ಸ್ತ್ರ ಯನಾಃ॥ ೩೮ ॥ 

ಸ್ಥೆ $ರ್ಯೇಂ ಚತುರ್ಥೀ ತೃಂಗಾನಾಂ' ಸಂಚಮೇ ಶೋಣಿಕೆಸೇದ್ಫ ವಃ 

ಸಸ್ಟೇ ಬಲಂ ಜೆ ನರ್ಣಕೆ. ನಖರೋಮ್ಹಾಂ ಚ ಸಂಭವಃ 1೩೯॥ 

ಮನಸಾ ಚೇತನಾಯುಕ್ಕೊ ನಖರೋಮಶತಾವೃ ತಃ | 

ಸಪ್ಶನೇ ಚಾಂಷ್ಟ ಮೇ ಚೈ ನತ್ತ ಚಾವಾನ್ ಸ್ಮ ತಿನಾನಪಿ !೪೦॥ 

ಪುನರ್ಗರ್ಭಂ ಪುನರ್ಧಾತಿ ಮೇನಸ್ತಸ ಸ್ಯಪ್ರ ನದ್ದಾನತಿ | 

ಅಷ್ಟಮ ಮಾಸ್ಟ್ಯತೋ ಗರ್ಭೊೋ ಜಾತಃ ಪಾ ್ರಾಣೈರ್ನಿಯುಜ್ಯತೇ Il ೪೧॥ 

ಶ್ರ ವೂ, ಶಬ್ದೆ €ಂದ್ರಿ ಯವೂ, ಶ್ರೋತ್ರ ಪಾಟವವೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. ವಾಯುವಿ 

ನಂದ ತ್ರ ಗಿಂದ್ರಿ ಯವೂ, ಚಲನವೂ, ುಡುವುದೂ, ರೂಕ್ರಭಾವವೂ ಹ ಹುಟು ವವು. 

೬, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೇತ್ರವೂ, ಆಹಾರಸಚನಶಕ್ಕಿಯೂ, ಉಷ್ಣತೆಯೂ, 

ರೂಪವೂ, ಕಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಜಲತತ್ತ್ವದಿಂದ ಜಿಹ್ಹೇಂದ್ರಿಯವೂ, 

ಶೈತ್ಯವೂ, ಸ್ನೇಹವೂ, ಕ್ಲೇದವೂ, ಮಾರ್ದವವೂ ಉರಟಾಗುವುನು. 

೩೭. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗಂಧವೂ, ಫ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವೂ, ತೂಕವೂ 

ದೇಹವೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನಾದಿಯಾದ ಆತ್ಮನು ಮೊದಲು 

ಗ್ರಹಿಸುವನು. ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವು ಚಲಿಸಲಾರಂಭಿಸುವುದು. 

೩೮. ಬಸಿರಿನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭವು 

ದೋಷವನ್ನೂ , ವಿಕಾರವನ್ನೊ, ಮರಣವನ್ನೊ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣೀ 

ಸ್ತ್ರೀಯಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಂಟುಮಾಡಬೇಕು. 

೩೯. ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ: ಅವಯವಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳು ವುವು. ಐದನೆ 

ಯದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ 'ಉತ್ಪ ತ್ರಿ ಯಾಗುವುದು. : ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಬಲವೂ, 

ವರ್ಣವೂ, ಉಗುರು ಮುತ್ತು ಕೂದಲುಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. | 

೪೦. ಏಳು, ಎಂಟನೆಯ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು,. ಚೈತನ್ಯ ಗಳಿಂದ ಕೊಡಿ 

ಧುದಾಗಿ ನೂರಾರು ರೋಮಗಳಿಂದಲ್ಕೂ ನಖಗಳಿಂದಲ್ಲೂ. ಚರ್ಮದಿಂದಲೂ, 

ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು. 
೪೧. ಅದರ ಪಾಸವೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭವನ್ನೂ, ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಸೇರುತ್ತಿ ರು 

ವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ. ಎಂಟನೆಯ: ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟಿ ದ ಮಗುವು ಪ್ರಾಣ 

ವನು ನೀಗುವುದು. 
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ನವಮೇ ದಶಮೇ ಮಾಪಿ ಪ್ರ ಬಲೈ $ ಸೂತಿಮಾರುತೈ 81 
ನಿರ್ಗಚ್ಛತೇ ಬಾಣ ಇವ ಯಂತ್ರ ಚ ದೆ ನೇಣ ಸಜ್ವ ರಃ ॥ ೪೨ ॥ 
ಶರೀರಾಃ ನಯವೈ ರ್ಯಾ ಕೊ ಧ್ರ “ಹ ಂಗೆಪ ್ರಿತಂಗಸಂಯುತಃ | 
ಅಸೊ ತ್ರ ರಂ ಮರ್ಮಶತಂ' ತತ್ರ ನಾ ತು ಶತತ್ರ ಯೆಂ i ೪೩॥ 
ಸಪ್ತ $0 ಕಸಾಲಾನಿ ನವಿಹಿತಾನಿ 1 ಯೆಂಥುವಾ ॥ 
ತಿಸ್ರಃ ಕೋಟ್ಕೋಂರ್ಧಕೋಟೀ ಚೆ ಕ ರೋಮಾ ನಿ ಮಂಗೇಷು ಭಾರತೆ॥ ೪೪ ॥ 
ದ್ವಾ ಸಪ್ತ ತಿಸಹಸ್ತಾ ಚಹ | ಡಯಾದಭಿಸಿಸ್ಸ ತಾ? | 
ಹಿತಾ ನಾಮ ಹಃ ತಾ ನಾಡ್ಯ ಸ್ತಾಸಾಂ ಮಧ್ಯೆ € ಶಶಿಪ್ರಭಾ ॥ ೪೫ ॥ 
ಏನಂ ಪ್ರನರ್ತತೇ ಚಕ್ರಂ ಭೂತಗ್ರಾ ಮೇ ಚತುರ್ನಿಧೇ | 

ತ್ಚತ್ತಿಶ್ಚ ನಿನಾಶಶ್ಚ ಧನ ತಃ ಸವ ನಡೇಹಿನಾಂ 1 ೪೬॥ 
ಗತಿರೂಧ್ವಾ ಚ ಧರ್ಮೇಣ ಹ್ಯಧರ್ಮೇಣ ತ್ತ ಶೈ ಧೋಗತಿತ । 
ಜಾಯತೇ" ಸರ್ವವರ್ಣಾನಾಂ ಸ ಧರ್ಮ ಚಲನಾನ್ಪ್ಸೃ ಹ | ೪೭ ॥ 

ಗಳಾದ ಭ್ರಲ್ಪಟ್ಟು ಜೃರಸಹಓಿತವನಾಗಿ ಯಂತದ 
೪ 9 [4 9. ಇ ೪ ಸ ied ಛಿದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಾಣದಂತೆ ಯೋನಿದ್ನಾರದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವುದು 

Bes 

೪೩. :ಆ ಶಿಶುವು ಶರೀರದ ಸಮಸ ಅಂಗಪ್ರತ್ಯಂಗಗ ಗಳಿಂದಲೂ ಶೂಡಿರುವು 
ದಾಗಿರುವುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ಮರ್ಮ ೯ಸ್ಥಾನಗಳೂ, ಮುನ್ನೂರು 
ಮೂಳೆಗಳೂ ಇರುವುವು. 

೪೪. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಳು ಕಪಾಲಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವನು. 
ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ದೇಹದ ಆದ್ಯಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರೂನರೆಕೋಟ ರೋಮ 
ಗಳಿರುವುವು. 

೪೫. ಹೃದಯದಿಂದ ಹಿತಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿ 
ಗಳು ಹೊರಟು ಬರುವುವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರವರ್ಣದ್ದಾಗಿ 
ರುವುದು. | 

೪೬. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಜರಾಯುಜಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ 

ಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸಾರಚಕ್ರವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ 
ಜನನ ಮರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುವು. 

೪೭. ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮಲೋಕಪ್ರಾಸ್ತಿಯೂ, ಅಧರ್ಮ 
ದಿಂದ ಅಧೋಲೋಕಗಮನವೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಸಕಲ ವರ್ಣಗಳವರಿಗೂ 

ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ದೋಷವುಂಬಾಗುವುದು 
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ದೇನತ್ಸೇ ಮಾನನತ್ನೇ ಚ ದಾನಭೋಗಾದಿಕಾಃ ಕ್ರಿಯಾಃ । 

ದೃಶ್ಯ ತೇ ಯಾ ಮಹಾರಾಜ ತತ್ಸರ್ವಂ ಫರ್ನುಜಂ ಫಲಂ | ೪೮ ॥ 

ಸ ಕರ್ಮ ನಿಹಿತೇ ಘೋರೇ ಕಾಮಕ್ರೊ ೀಧಾರ್ಜಿತೇ ಶುಭೇ | 

ನಿಮುಜ್ಜಿ ನ್ನರಕೇ ಘೋಕೇ ಯಸ್ಯೊ ತ್ತಾ ಕೋನ ವಿದ್ಯತೇ (೪೯॥ 

ಉತ್ತಾ ಹಾಯ ಜಂತೂನಾಂ ನರ್ಮಜಾತಟಿಸ ಸ್ಥಿ ತಂ | 

ವಿನಮೇತನ್ನ ಹಾತೀರ್ಥಂ ನರಕೇಶ್ಶ ರಮುತ್ತ ಮುಂ ! ೫೦ ॥ 

ನರಕಾಃಂ ಸಹ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ೦ ನುಡಾಪಾತಕನಾಶನಂ | 

ತತ್ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಮುತ್ತಮಂ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಂ I ೫೧॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಸೂಜಯೇತ ಮಹೇಶ್ವರಂ | 

ಮಹಾಷಾತಕಯುಕ್ತೋಪಿ ನರಕಂ ನೈನ ಪಶ್ಯತಿ 1 ೫೨ ॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ದದ್ಯಾದ್ದೇನುಂ ವೈತರಣೀಂ ಶುಭಾಂ | 

ಸ ಮುಚ್ಯತೇ ಸುಖೇನೈನ ವೈತರಣ್ಯಾಂ ನ ಸಂಶಯಃ | ೫೩॥ 

೪೮. ಮಹಾರಾಜನೆ! ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ದಾನ 

ಭೋಗಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುವೊ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ 

ಅವರನರ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವೇ ಆಗಿರುವುದು. 

೪೯, ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿಹಿತವಾದುದೂ, ಕಾಮಕ್ರೋಧ 

ಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದೂ ಅಶುಭವೂ ಭಯಂಕರವೂ ಆದ ನರಕದಲ್ಲಿ 

ಬೀಳುವನು. ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾದ ಉತ್ತರಣೋಪಾಯವಿಲ್ಲ. 

೫೦. ಅಂತಹ ಜಂತುಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನರ್ಮದಾನದಿಯ 

ತೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಅನರಕೇಶ್ವರವೆಂಬ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ತೀರ್ಥವು ಸೃಷ್ಟ 

ವಾಗಿರುವುದು. 

೫೧. ಈ ತೀರ್ಥವು ನರಕವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದೂ, ಮಹಾಪುಣ ಪ್ರದ, 

ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು  ಕಳೆಯುವುದೂ, ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ, 

ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವೂ ಆಗಿರುವುದು. 

೫೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಸ್ಥಾ ಇನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾದೇವನನ್ನು 

ಪೂಜಿಸುವನೊ, ಅವನನು ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾದರೂ ನರಕ 

ವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಇಬ್ಬ. | | 
೫೩. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರನಾದ ವೈತರಣೀ ಗೋದಾನವನ್ನು 

ಮಾಡಿದವನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಫತರಣಿಯನ್ನು ಸುಖನಾಗಿ ದಾಟುವುದ. 

ಲ 
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ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

ಯಮದ್ವಾಕರೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಯಾ ಸಾ ವೈತರಣೀ ನದೀ । 
ಕಿಂ ರೂಪಾ ಕಂ ಪ್ರಮಾಣಾ ಸಾ ಕಥಂ ವಾ ವಹತಿ ದ್ವಿಜ 1 ೫೪ ॥ 

ಕಥಂ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯಂತೇ ಕೇಷಾಂ ವಾಸಸ್ತು ಸಂತತಂ । 
ಕೇಷಾಂ ತು ಸಾನುಕೂಲಾ ಸಾ ಹ್ಯೇತದ್ವಿಸ್ತರತೋ ನದ i ೫೫ ॥ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಧರ್ಮಪುತ್ರ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಸರ್ವಂ ಮಯೋದಿತಂ | 

ಯಾ ಸಾ ಸೈ ತರಣೀ ನಾಮ ಯವಮದ್ವಾ ರೇ ಮಹಾಸರಿತ್ i ೫೬ ॥ 

ಅಗಾಧಾ ಸಾರರಹಿತಾ ದೃಷ್ಠ ಮಾತ್ರಾ 'ಭಯಾನಹಾ । 

ಪ್ರ ಪೂಯಶೋಣಿತತೋಂಯಾ ಸಾ ಮಾಂಸಕರ್ದಮನಿರ್ಮಿತಾ 1 ೫ 

ತತ್ತೋಯಂ ಭ್ರಮತೇ ತೂರ್ಣಂ ತಾಪೀಮಥ್ಶೇ ಫೃತಂ ಯಥಾ । 
ಕೃಮಿಭಿಃ ಸಂಕುಲಂ ಪೂಯಂ ವಜ್ರತುಂದೈರಯೋನಮುಖ್ಯೈಃ ॥ ೫೮ ॥ 

ಶಿಶುಮಾರೈಶ್ಚ ನುಕರೈರ್ವಜ್ರಕರ್ತರಿಸಂಯುತೈಃ। 

ಅನ್ಕೈಶ್ಚ ಜಲಜೀನವೈಃ ಸಾ ಸುಹಿಂಸ್ಟೈರ್ಮರ್ಮಜೇದಿಭಿಃ 1೫೯॥ 

೫೪. ಯುಧಿಷ್ಮಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;--ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ ತ್ರಮನೆ! ಮಹಾ 
ಭಯಂಕರವಾದ ಯಮಲೋಕದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿರುವ ಆ ವೆತರಣಿಯೆಂಬ ಸವಿ 

ಯಾವ ರೂಪವುಳ್ಳ ದು? ಯಾನ ಪ ್ರಮಾಣದ್ದು 9 ಹೇಗೆ ಹರಿಯ ಿತ್ತಿರುವು b 

೫೫. ಅದರಿಂದ ಜಂತುಗಳು. ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಡುತ್ತವು? 
ಯಾರಿಗೆ ಆದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸವು? ಯಾರಿಗೆ ಆದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು? 

ಲೈ 

ಇದೆನ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವವ ನಾಗು. 

೫೬. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;--ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ 

ಧರ್ಮಪುತ್ರನೆ! ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು. ನೈತರಣಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನ 

ಈ ಮಹಾನದಿಯು ಯಮಲೋಕದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿರುವುದು. 

೫೭-೫೮. ಅದು ಬಹಳ ಆಳವೂ, ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದುದೂ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ 

ಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿರುವುದು. ಕೀವುರಕ್ತಗಳೇ ಆದರಲ್ಲಿ ಜಲವು; ಮಾಂಸವೇ 
ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಸರು. ನೀರಿನ ಮಧ್ಯ ದ ತುಪ್ಪ ದ ಬಿಂದುವಿನಂತೆ ಆ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ 

ಸುಳಿಗೊಳ್ಳು ತ್ತಿರುವುದು. ಆ ಕೀವು ಜ್ರದೆಂತೆ ಕಠಿನವಾದ ಮುಖವೂ 

ಕಬ್ಬಿಣದ ಮುಸುಡಿಯೂ ಉಳ್ಳ ಕೃ ಮುಗಳಿಂ ತುಂಬಿರುವುದು, 

೫೯, ವಜ್ರದ ಕತ್ತ ರಿಗಳೂತಿರುವ ಬಾಯಿಯ ಮೊಸಳೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು 

ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುವು. ಆ ನದಿಯು ಬಹು ಒಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುವುಗಳೂ 

ಮರ್ಮಭೇದಕಗಳೂ ಆದ ಇತರ ಜಲಜಂತುಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಬಿಡಿತವಾಗಿರುವುದು, 



೯೬೪ ... ಶ್ಲೀಸ್ಮಾಂದವೂಹಾಪುರಾಣಂ - 

ತಪಂತಿ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಃ ಪ್ರಲಯಾಂತ ಇವೋಲ್ಪ್ಬಣಾಃ 

ಪತಂತಿ ತತ್ರ ವೈ ಮತಾ, ನಃ ಕ ಕಂದಂತೋ ಭೃಶದಾರುಣಂ | 1೬೦॥. 

ಹಾ ಭ್ರಾತಃ ಪುತ್ರ ಹಾ ಮಾತಃ -ಪ್ರಲಪಂತಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ । | 

ಸಿಷತ್ರನನೇ ಘೋರೇ ಸತಂತಂ ಯೋ ಭಿರಕ್ಸೃತಿ | !೬೦॥ 

ಪ್ರತರಂತಿ ನಿಮಜ್ಜ ೦ತಿ ಗ್ಲಾನಿಂ ಗಚ್ಛ ಂತಿ_ಜಂತವಃ | 

ಚತುರ್ನಿಧೃಃ ಪಾ ್ರಣಿಗಣೈದ್ರ ೯ಷ ವ್ಯಾ ಸಾ ಮಹಾನದೀ ॥೬೨॥ 

ತರೆಂತಿ ತಸ್ಕಾ ೦ ಸದಾ ನೈರನ್ಯ ಥಾ ತು ಪತಂತಿ ತೇ! 

ಮಾತರಂ ಯೇ ನ ಮನ್ಯ ತೇ ಹ್ಯಾಚಾರ್ಯಂ ಗುರುನೇವ ಚ ॥ ೬೩॥ 

ಅವಜಾನಂತಿ ಯೇ ಮೂಡಾ ತೇಷಾಂ ವಾಸಸ್ತು ಸಂತತಂ । 

ಪತಿವ್ರತಾಂ ಸಾಧುಶೀಲಾಮೂಢಾಂ ಧರ್ಮೇಷು ನಿಶ್ಚಲಾಂ I ೬೪॥ 

ಸರಿತ್ಯಜಂತಿ ಯೇ ಪಾಸಾಃ ಸಂತತಂ ತು ವನಸಂತಿತೇ। 

ನಿಶ್ಚಾ ಸಪ ಕೈತಿಪನ್ನಾ ನಾಂ ಸ್ಥಾಮಿಮಿತ್ರತಪಸ್ವಿನಾಂ | ೬೫ ॥ 

೬೦. ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆದಿತ್ಯರೂ 

ಸುಡುತ್ತಿರುವರು. -ಆ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಹಳ ದಾರುಣವಾಗಿ ಚೀರುತ್ತ ಮನುಜರು 

ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು. 
೬೧. "ಆಹಾ! ಸೋದರನೆ! ಹಾ! ಮಗನೆ! ಅಯ್ಯೋ! ತಾಯಿಯೆ?? 

ಎಂದು ಅಡಿಗಡಿಗೂ ಪ್ರಲಾಸಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಭಯಂಕರವಾದ ಅಸಿಸತ ಶ್ರವನದಲ್ಲಿ 

ಬೀಳುತ್ತಿ ರುವವನನ್ನು 38 ಸಬೇಕು. | | 

೬೨, ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ ಮುಳುಗುತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ 

ವನ ನುಭನಿಸುವುವು. ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾದ ಪ್ರಾ ಣಗಳೂ ಆ ಮಹಾನದಿ 

ಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. 

೬೩-೬೬. ಸತ್ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ದಾನನನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅದನ್ನು ದಾಟುವರು. 

ಇತರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರು. ತಾಯಿಯನ್ನೂ, ಗುರುಗಳನ್ನೂ 

ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೂ ಯಾರು - ಬಹೂಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೊ, “ಯಾವ ಮೂಡು 

ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವರೊ, ಅವರು: ನಿರಂತರವೂ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿರು 

ನರು. ಪತಿವ್ರತೆಯೂ, ಸಾಧುಶೀಲಳ್ಕೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರಳೂ, ಧರ್ಮ 
ಪತ್ನಿಯೂ ಆದವಳನ್ನು ಯಾವ ಪಾಪಿಗಳು ತ್ಯಜಿಸುವರೊ, ಅವರೂ ಅಲ್ಲಿ 

ಸಂತತವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ವಿಶ್ವಾಸಭಾವದಿಂದೆ. ಬಂದವರನ್ನೂ, 

ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೂ -ಸ್ಟೇಹಿತನನ್ನೂ' ತಪಸ್ವಿಯನ್ನೂ; ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೂ, ``ಬಾಲಕ 



ನಿಕೋಸಷಸ್ನ್ಯುತ್ತರಶತತನೋಳಧ್ಯಾಯಃ ೯೬೫ 

ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಬಾಲವೃ ದ್ಧ ದೀನಾನಾಂ ಛಿದ್ರಮನ್ವೇಷಯಂತಿ ಯೇ । 

ನೆಚ್ಚ ೦ತೇ ತತ್ತ” ಮಧ್ಯೇ ವೈ ಕ್ರಂಡಮಾನಾಃ ಸುಪಾಫಿನಃ 1೬೬ 

ಶ್ರಾಂತಂ ಬುಧುಕ್ರಿ ತಂ ವಿಪ್ರ ೦ “ಯೋ ವಿಘಫ್ನುಯತಿ ದುರ್ಮತಿಃ । 

ಶ್ರ ಮಿಭಿರ್ಭಕ್ಸ ತೇ ತತ್ರ ಯಾವತ್ಕ ಲ್ಪಶತತ್ರಯಂ 1೬೭ ॥ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಪ್ರ ತಿಶ್ರು ತ್ಯ ಯೋ "ದಾನಂ ಸ ಪ್ರಯಚ್ಛ ತಿ | 

ಆಹೂಯ ನಾಸ್ತಿ “ಯೋ 'ಬ್ರೂ ತೇ ತಸ್ಯ ವಾಸಸ್ತು ಸಂತತಂ 1೬೮ ॥ 

ಅಗ್ನಿದೋ ಗರದಶ್ರೈನ ರಾಜಗಾಮಾ ಚ ಸೈಶುನೀ। 

ಕ್ರ ಜಾಭಂಗಕರಕ್ಟೈದ ಕೂಟಸಾಕ್ಸೀ ಚ ಮದ್ಯಪಃ 1 ೬೯॥ 

ವಜ್ರವಿಧ್ವಂಸಕಶ್ಚೈವ ಸ್ವಯಂ ದತ್ತಾಂ ಪಹಾರಕಃ । 

ಸುಕ್ಸೇತ್ರಸೇತುಭೇದೀ ಚ ಪರದಾರಪ್ರಧರ್ಷಕಃ ॥೭೦॥ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ರಸನಿಕ್ರೇತಾ ವೃಷಲೀಪತಿರೇವ ಚ । 

ಗೋಕುಲಸ್ಯ ತೃಷಾರ್ತಸ್ಯ ಹಾಲೀಚೇದಂ ಕರೋತಿ ಯಃ ॥೭೧॥ 

ಕನ್ಯಾಭಿದೂಷಕಶ್ರೈವ ದಾನಂ ದತ್ತಾ ತು ತಾಪಕಃ । 

ಶೂದ್ರ ಸ್ತು ಕಸಿಲಾಪಾನೀ ಬ್ರಾಹ ಹೋ ಮಾಂಸಭೋಜಿನೀ ॥ ೭೨ ॥ 

ನ್ನೂ ವೃದ್ಧರನ್ನೂ ನೋಡಿ: ದೋಷಗಳನ್ನೇ ಎಣಿಸುತ್ತಿ ರುವವರು ಮಹಾ 

ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಆ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವರು. 

೬೭. ಆಯಾಸಗೊಂಡವನೂ, ಹಸಿವಿನಿಂದ. ಬಳಲಿದವನೂ ಆದ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವನು ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಕಲ್ಪಗಳ 

ವರೆಗೂ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ಆಕಾರವಾಗಿರುವನು. | 

೬೮. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವಚನನನ್ನಿತ್ತು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡದವನೂ, 

ಆತನನ್ನು ಕರೆದು ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವವನೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ಚ _ತವಾಗಿ 

ನರಳುತ್ತ ಬಿದ್ದಿರುವರು. 

೬೯-೭೩, ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿ ವನು, ವಿಷವನ್ಲಿಕ್ಟಿದವನು, ರಾಜ 

ಸ್ತ್ರೀಗಾಮಿಯು, ಲೋಭಿಯು, ಸತ್ವಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಂಗವನ್ನು ೦ಟುಮಾಡುವವನು, 

ಸುಳ್ಳು ಸಾಸ್ಟ್ಯೈವನ್ನು ಹೇಳುವವನು, ಮದ್ದಪಾನನಿರತನು, ನಜ್ರಗಳನ್ನು 

ಭೇದಿಸುವವನು, ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿ ಶದ್ದನ್ನ್ನೇ ಅಪಶಹರಿ ಸುವವನು, ಪ್ರಣ್ಯಕ್ಸೇತ ತ್ರಗಳ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರುವವನು, ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬ ಲಾತ ರಿಸುವವನು, 

ರಸವಿಕ್ರಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ವೃಷಲೀಸತಿಯು, ಗೋಸಮೂಹವು 

ಬಾಯಾರಿಸಲು ಕಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಒಡೆಯುವ ವನು, ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ 

_ ದೂಸಿಸುವನನು, ದಾನವನ್ಸಿತ್ತು ಬಳಿಕ ಸಂಕಟಗೊಳಿಸುವವನು, "ವಿಲೆ ಯ 
ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಶೂದ್ರನು, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, 



೯೬೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾ ಣಂ 

ಏತೇ ನಸಂತಿ ಸತತಂ ಮಾ ನಿಜಾರಂ ಕೃಥಾ ನೃಪ 

ಪ್ರ 

ಸಾನುಕೂಲಾ ಭನೇದೈೆ (ನ ತಚ ಷ್ಟ ನರಾಜಿಷ. ॥ ೭೩॥ 
ಅಯನೇ ನಿಷುನೇ ಚೆ ನವ್ಯ ತಸಾತೇ ದಿನಕ್ನಯೇ | | 
ಅನ್ಯೇಷು ಪುಣ್ಯ ಕಾಲೇಷು ದೀಯತೇ ದಾನಮುತ್ತಮಂ ॥ ೭೪॥ 
ಷ್ಟಾಂ ವಾ ಸಾಟಲಾಂ ವಾಪಿ ಕುರ್ಯಾದ್ಧೈತರಣೀಂ ಶುಭಾಂ । 
ಸ ರ್ಣ ಶೃಂಗೀಂ ರೂಪ್ಯ ಖುರಾಂ ಕಾಂಸ್ಕ ಸಾತ್ರ ಸ್ಯ ದೇಹಿನಾಂ 1 ೭೫॥ 
ಕೃಷ್ಣ ನಸ್ತ್ರ ಯುಗಾಚ್ಛನ ಫ್ಲಾಂ ಸಪ್ತ ಧಾನ, ಸಮನ್ಸಿ ತಾಂ | 
ಕುರ್ಯಾಕ್ಸ ದ್ರೊ ಆಣಶಿಖರ ಆಸೀನಾಂ ತಾಮ್ರ ಭಾಜನೇ 1 ೭೬ ॥ 
ಯಮಂ ದ ಮಾಸ ಪ್ರಕುರ್ನೀತ ಲೋಹವದಂಡಸನುನ್ಸಿ ತಂ । 

| ಇಶ್ಟು ಡಂಡನುಯಂ ಬದ್ದಾ ಹ್ಯು ಡುಪಂ ಪಟ್ಟ ಬಂಧನೈಃ 1 ೭೭॥ 
ಉಡುಪೋಸರಿ ತಾಂ ಧೇನುಂ ಸೂರ್ಯದೇಹಸಮುಷ್ಭ: ನಾಂ। 
ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಯೇದ್ವಿದ್ದಾ ಸಂಛತ್ರೋಷಾನದ್ಯು ಗಾನ್ಸಿ ತಂ 1 ೭೮॥ 

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವೂ ಬಿದ್ದಿರುವರು. ಮಹಾರಾಜನೆ! 
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ವೈತರಣಿಯು ಯಾವನಿಗೆ ಅನು 
ಕೂಲವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. 

೭೪. ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಗಳು, ವಿಷುವತ್ಪು ಣ್ಯಕಾಲಗಳು, 
ವ್ಯತೀಪಾತದಿನಗಳು, ಸಾಯಂಕಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪುಣ್ಯಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ. 
ಕೊಡುವ ದಾನವೇ ಉತ್ತಮವು. 

೭೫. ವೈತರಣೀಗೋದಾನಕ್ಕೆ ಹಸುವು ಕಪ್ಪು ಅಥವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ದ್ದಾಗಿ 
ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ. ಕಳಶಗಳೂ, 
ಗೊರಸುಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಗಡುಗಳೂ, ಹಾಲುಕರೆಯಲು ಕಂಚಿನ ಸಾತ್ರೆಯೂ 
ಸಿದ್ಧ ವಾ ಗಿರಬೇಕು” 

೭೬. ಎರಡು ಕಪ್ಪುವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ನಾಲ್ಬು ಕೊಳಗಗಳ ಅಳತೆಯ 
ಸಪ ಸ್ವಧಾನ್ಯ ಗಳ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಸಾತೆ ತ್ರಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 
ಆಕಳನ್ನು "ಸಬೇಕು. | | 

೭೭, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಯಮನ ಪ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದರ ಕೈಗೆ ಲೋಹದ 
ದಂಡವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬು ಗಳನ್ನು ನಾರುಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು ಒಂದು 
ನಾವೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. 

೭೮. ಆ ನಾವೆಯ ಮೇಲೆ. ಸೂರ್ಯದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದ್ರ ಆ ಹಸುವನ್ನು 
ಛತ್ರಿ, ಪಾದುಕೆಗಳೊಡನೆ ವಿದಾ ಿ ಂಸನು ವಿದ್ದಾ _ಂಸನನ್ನು. ಏರಿಸಬೇಕು. 



ಏಳೋನಷಷನ್ನ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೯೬೭ 

ಅಂಗುಲೀಯಕವಾಸಾಂಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಿನೇದಯೇತ್ । 

ಇಮಮುಚ್ಚಾರಯೇನ್ಮಂತ್ರಂ ಸಂಗೃಹ್ಯಾಃಸ್ಯಾಶ್ವ ಚ್ಛಕಂ ॥ ೭೯॥ 

ಓಂ ಯಮಂದ್ಧಾರೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಯಾಸಾ ವೈತರಣೀ ನದೀ । 

ತರ್ತುಕಾನೋ ದದಾಮ್ಯೇನಾಂ ತುಭ್ಯಂ ವೈತರಣೀ ನಮಃ 1 ೮೦ ॥ 

» ಇತ್ಯಧಿವಾಸನಮಂತ್ರಃ ॥ 

ಗಾವೋ ಮೇ ಚಾಗ್ರತಃ ಸಂತು ಗಾವೋ ಮೇ ಸಂತು ಪೃಷ್ಠತಃ । 

ಗಾವೋ ಮೇ ಹೃದಯೇ ಸಂತು ಗವಾಂ ಮಧ್ಯೇ ವಸಾಮ್ಯಹಂ ॥ ೮೧॥ 

ಓಂ ನಿಷ್ಣುರೂಪ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೂದೇನ ಸಂಕ್ತಿಪಾವನ । 
ಸ ದಕ್ಷಿಣಾ ಮಯಾವತ್ತಾ ತುಭ್ಯಂ ವೈತರಣೀ ನಮಃ । ೮೨ ॥ 

॥ ಇತಿ ದಾನಮಂತ್ರಃ ಕ್ಲ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಧರ್ಮರಾಜಂ ಚ ಧೇನುಂ ವೈತರಣೀಂ ಶಿವಾಂ | 

ಸರ್ವಂ ಪ್ರದಕ್ಸಿಣೇಕೃತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಿನೇದಯೇತ್ 1 ೮೩ ॥ 

ಪುಚ್ಛಂ ಸಂಗೃಹ್ಯ ಸುರಭೇರಗ್ರೇ ಕೃತ್ವಾ ದ್ವಿಜಂ ತತಃ I ೮೪ ॥ 

೭೯. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನೂ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಇತ್ತು 

ಸತ್ವರಿಸಿ ಆ ಗೋವಿನ ಬಾಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 

ಯಮದ್ದಾರದಲ್ಲಿರುವ ವೈತರಣೀನದಿ 

ಯನ್ನು ದಾಟಲೆಳಸುವವನಾಗಿ ಈ ಹಸುವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ವೈತರಣಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕಾರವು (ಇದು ಅಧಿವಾಸನಮಂತ್ರವು). | 

೮೧. ಗೋವುಗಳು ನನ್ನ ಮುಂಡೆ ಹೋಗಲಿ. ಗೋವುಗಳೇ ನನ್ನ 
ಹಿಂದೆಯೂ ಬರಲಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಿರಲಿ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ದದಲ್ಲಯೆೇ 

೮೨. ವಿಷ್ಣುಸ್ತರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೆ! ಭೂಮಿದೇವನೆ! 
ಓಟು ಥಿ 

ಪಜ್ಕಿಪಾವನನೆ! ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಡನೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. 

ವೈತರಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು (ಇದು ದಾನಮಂತ್ರವು). 

೮೩. ಬಳಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೂ, ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ, ಮಂಗಳ 

ಪ್ರದವಾದ ವೈತರಣೀಗೋನಿಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನುಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾನಮಾಡಬೇಕು. 

೮೪. ಥೇನುವಿನ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಂತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 



₹೬೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಥೇನುಕೇ ತ್ವಂ ಪ್ರತೀಕ್ಬಸ್ಟ ಯಮದ್ವಾರೇ ನುಹಾಚಯೇ 1 

ಉತ್ತಿ ತೀರ್ಷುರಹಾ ಧೇನೋ ವೈ ತರಣೆ" ಲ ನಮೋಸ್ತುತೇ 1 ೮೫ ॥ 

| ಇತ್ಯ ಸುವ ಜಮಂತ್ರ 8 

ಅನುನ್ರಜೇತ ಗಚ್ಛ ೦ತಂ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಗೃಹಂ ನಯೇತ್ | 

ಏನಂ ಗ ತೇ ಮಹೀಪಾಲ ಸರಿತ್ಸಾ ತ್ಸು ಖನಾಹಿನೀ | 

ತಾರಯತೇ ತಯಾ ಥೇನ್ವಾ ಸಾ 'ಸೌರಿಜ್ಜಲವಾಹಿನೀ ॥ ೮೬ ॥ 

ಸರ್ವಾನ್ನಾ ಫಮಾನವಾಪ್ಟೋತಿ ಯೇ ದಿವ್ಯಾ ಯೇ ಚ ಮಾನುಷಾ | 

ರೋಗೀ ಕೋಗಾಡ್ವಿ ಮುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾ ಚ್ಛಾ ಮು ತಿ ಪರಮಾಪಡದಃ ॥ ೮೭॥ 

ಸ್ವಸ್ಥೇ ಸಹಸ್ರ ಗುಜೆತಮಾತುರೇ 3ತಸೆಂವಿಂತಂ 

ಮು ತಸ್ಕೈವ PN ಯದ್ದಾನಂ ಪರೋಕ್ಸೇ ತತ್ಸ ಮಂಸ್ಕೃೃತಂ 1 ೮೮ ॥ 

ಸೃಹಸ್ತೇನ ತತೋ ದೇಯಂ ಮೃತೇ ಕಃ ಕಸ್ಟ ದಾಸ್ಯ FY | 

ಇತಿ ಮತ್ತಾ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವ ದತ್ತ ೦ ಸ್ಯಾನ ಹಾಫಲಂ” ॥ OF 

೮೫. ಧೇನುವೆ! ಮಹಾಭಯಪ್ರದವಾದ ಯಮಲೋಕದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 

ನನ್ನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ದಾಟಿಲೆಳಸುವೆನು. ವೈತರಣಿ 
ಯಾದ ನಿನಗೆ ನಮ ಸ್ಟಾರವು (ಇದು ಅನುವ್ರಜನಮಂತ್ರವು). 4 

೮೬. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬ್ರಾಣ್ಮನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ 

ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡುಹೋಗಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜನೆ! 

ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಆ ನದಿಯು ಸುಖವಾಗಿ  ಪ್ರವಹಿಸುವುದಾಗುವುದು. 

ಆ ಧೇನುವಿಶಿಂದ ನದಿಯು ಜಲಮಯವೇ ಆಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲು ಶಕ್ಯ 

ವಾಗುವುದು. 

೮೭. * ಆ ದಾನದಿಂದ ಮಾನವನು ದೇವಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರೋಕಗಳ 

ಭೋಗಗಳೆ ಫ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವರು. ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತ 

ನಾಗುವನು. ಕ್ರೂರಗಳಾದ ಆಸತ್ತುಗಳೂ ಕಮನವಾಗುವುವು. 
೮೮ , ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಮಾಡಿದ ಗೋದಾನವು ಸಾವಿರಪಾಲಿನ 

ರನ್ನ ಕೊಡುವುದು. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದು ನೂರು ಪಾಲಿನ. ಫಲ 

ಪುಳ್ಳದ್ದು ತ್ರಮೇಲೆ ಆತನಿಗಾಗಿ ಸರೋಕ್ಸದಲ್ಲಿಮಾಡಿದ ದಾನವೂ 

೮೯. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಗೋದಾನವನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಕ್ಳೈ ಯಿಂದಲೇ 
ಮಾಡಬೇಕು, ಮ )ಿತನಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರು. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡುವರು ! 
ಮಹಾರಾಜನೆ | ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ದಾನವೇ ನ:-ಹಾಫಲದಾಯಕವು. 



ಏಕೋನಷಸ್ಮು ತ್ತರೆಶೆತತಮೋಂತಧ್ಯಾಯಃ ೯೬೯ 

ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತಂ ತವ ಧರ್ಮಸೂನೋ 
ದಾನಂ ಮಯಾ ವೈತರಣೀಸಮುತ್ಮಂ 

ಶೃಣೋತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತೀಪ ಸಮ್ಯಕ್ 

ಸ ಯಾತಿ ನಿಷ್ಟೋಃ ಪದಮಪ್ರಮೇಯಂ WH Fon 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:- 

ಸ್ಟ ತ್ಕಾ ಕೃತ್ವಾ ತತಃ ಶ್ರಾ ದ್ಧಂ , ಸಂಪೂಜ್ಯ ಚ ಮಹೇಶ್ವ ರಂ 1 ೯೧॥ 

ನಿತೃಭ್ಯೋ ದೀಯತೇ ದಾನೊ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮತ್ವಿತೈಃ' 

ಸಶ್ಚಾಜ್ಜಾಗರಣಂ ಕುರ್ಯಾತ ತೃಥಾಶ್ರ ನಣಾದಿಭಿಃ 1 ೯೨ ॥ 

ತತಃ "ಸ ಕ್ರಭಾತಸಮಯೇ ಸ್ನಾತಾ ವೈ ನರ್ಮದಾಜಲೇ । 

ತರ್ಸಣಂ ವಿಧಿವತೃ ತ್ವಾ ನಿತ್ಕೂಜಾಂ ದೇವಪೂರ್ವಕಂ 1 ೯೩॥ 

ಸೌವರ್ಣೇ ಫೃತಸರಿಯುಕ್ತ ೦ ದೀಪಂ ದದ್ಯಾದ್ದಿ ಪಜಾತಯೇ । 

ಪಶ್ಚಾತ್ಸ ೦ಭೋಜಯೇದ್ವಿಪ್ರಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಚ್ಚ ವ” ನಿಮತ್ಸರಃ 1೯೪ ॥ 

೯೦. ಧರ್ಮನಂದನನೆ! ಇಂತು ನಿನಗೆ ವೈತರಣಿಯ ಸಂಬಂಧವಾದ 

ಗೋದಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ಇದನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವನು 

ಕೇಳುವನೊ ಮತ್ತು ಹೇಳುವನೊ, ಅವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇರೆಯಿಲ್ಲದ 

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು. 

೯೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:--ಆಶ್ವ ಯುಜಮಾಸವು ಪ್ರಾಪ್ತ 

ವಾಗಲು ಕೃಷ್ಣ ನಕ್ಚದ ಚತುರ್ದತಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 

ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 

“೨, ಬಳಿಕ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧೆ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪಿತೃ ಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಗಾಗಿ 

ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. "ರಾತ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಥಾಶ್ರ ವಣ, “ಜಿಜನಾದಿಗಳಿಂದ 

ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

೯೩. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನರ್ಮದಾ 

ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮೊದಲು ಜೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬಳಿಕ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ತರ್ಪಣ 

ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. | 

೯೪, ಚಿನ್ನದ ಸೊಡರಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ 

ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮತ್ಸರಾದಿಗಳನ್ನುಳಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 

ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 



ಕ್ೆ ಕ 

೭೦ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಏನಂ ಕೃತೇ ನರಶ್ರೇಷ್ಮ ನ ಜಂತುರ್ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ | 
ಅವಶ ಮೇವ ಮನುಜೈದ್ರ ೯ಷ್ಟ ವ್ಯಾ ನಾರಕೀ ಸ್ಥಿತಿಃ ॥1೯೫॥ 

ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ಕೃತ್ವಾ ನ ಸಕ್ಕ ನ್ನ ರಕಾನ್ಸರಃ | 

ತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಮೃ ಸಾಂ ತು 'ಸರಾಣಾಂ “ದಿನಾ ನೃಪ 1೯೬॥ 

ಮನ್ವ ತರಂ ಶಿವೇ ಲೋಕೇ ವಾಸೋ ಭವತಿ ದುರ್ಲಭೇ | 

ವಿಮಾನೇನಾರ್ಕವರ್ಣೇನ ಕಂತಿಣೀಶತಶೋಭಿನಾ 1೯೭॥ 

ಸ ಗಚ್ಛ ತಿ ಮುಹಾಭಾಗ ಸೇವ್ಯ ಮಾನೋಃಪ್ಸ ಕೋಗಣೈಃ । 

ಭುನಕಿ, ನಿವಿಧಾನ್ ಭೋಗಾನುಕ್ತ, ಕಾಲಂ p ಸಂಶಯಃ nee! 

ಪೂರ್ಣೇ ಚೈವ ತತಃ ಕಾಲ ಇಹ ಮಾನುಷ್ಯತಾಂ ಗೆತಃ | 

ಸರ್ವವ್ಯಾ ಧಿನಿನಿರ್ಮುಕ್ತೊ ಜೀವೇಚ್ಚ ಶಠದಾಂ ಶತಂ 1೯೯॥ 

ಪ್ರಾ ಪ್ಯ ಚಾಕ್ಕ ಯುಜೇ ಮಾಸಿ ಸೃ ಷ್ಣ ಸಕ್ಸೆ ೀಚತುರ್ದಶೀಂ। 

ಅಡೋರಾತ್ರೊ (ಹಿತೋ ಭೂತಾ ಫೋಜಯಿತ್ಕಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ | 

ಮಹಾಪಾತಕಯುಕ್ತೋಃಹಿ ಮುಚ್ಕ ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ 1೧೦೦ I 

೯೫. ರಾಜಶ್ರೆ (ಷ್ಮನೆ! ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣಿಯು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವು 

ಕಾನವರು ನರಕಲೋಕದ ಸ ೃತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗಿ ಸಳದುಕೊಳ್ಳ 

೯೬. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನರನು ನರಕಗಳನ್ನು 

ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ... ಚಕ್ರ ವರ್ತಿಯೆ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಧಿವಿಹಿತರೀತಿಯಿಂದ 

ದೇಹವನ್ನು ಬಟ್ಟ ನರರಿಗೆ ಅತ್ಯ ೦ತ ದುರ್ಲಭವಾದ ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಮನ್ತಂತರದ ಮಾಸವು ಲಭಿಸುವುದು. 

೯೭-೯೮. ಅಸ್ಸರೋಗಣಗಳು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರಲು ಸೂರ್ಯವರ್ಣದ 

ನೂರಾರು ಕಿರುಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಂತಹವನು 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಿನಿಧಭೋಗಗಳನ್ನನು 

ಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಡೆಯುವನು. 

೯೯, ಸಕಲದೇಹವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ 

ಸಾರ್ಣಾಯುತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಆಶ್ವಯುಜಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ 

ಪಿಯ ನಿಕ ಜ್ಯಾತಿಥಿಯು. 

೧೦೦, ಅಂದು ಹಗಲುರಾತ್ರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನುಮಾಡಿ ಮಹಾದೇವನ 
ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನೇ ಆದರೂ 

ಮೋಕ ಕ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. 



ಏಕೋನಷಷಸ್ಟ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೯೭೧ 

ಅಷ್ಟಾನಿಂಶತಿಕೋಟ್ಯೋ ವೈ ನರಕಾಣಾಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ 

ನಿಮುಕ್ತಾ ನರಕೈರ್ದುಃಖೈಃ ಶಿನಲೋಕಂ ವ್ರಜಂತಿ ತೇ ॥ ೧೦೧ ॥ 

ತತ್ರ ಭುಕ್ತಾ , ಮಹಾಭೋಗಾನಿ ನೆ ತ್ತೆ ರ್ಯಸಮಸ್ಸಿ ತಾನ್ । 

ಲಭಂತೇ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ ಭುವಿ ಮಾನವಾಃ ॥ ೧೦೨ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

«4 ಅನೆರಕೇಶ ರಕೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಮ ವರ್ಣನಂ?? 

ನಾಮೈ ಕೋಸೆಸಷ್ಟು, ತ 5 ರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಸ 

೧೦೧. ಯುಧಿಸ್ಮಿರನೆ! ನರಕಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟುಕೋಟ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ 

ವಾಗಿರುವುವು. ಈ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸಿದವರು ಅವುಗಳ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದಲೂ 

ದೂರರಾಗಿ ಶಿವಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವರು. 

೧೦೨. ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ವೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಹಾ 
ಭೋಗಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವೆನಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ 

ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳುವರು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸಾ ) ೦ಡಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕಃ ವಾಖಂಡಡಲ್ಲಿ 

"4 ಅನರಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ ನ`ವೆಂಬ 

ನೂರಐವತ್ತೊ ೦ಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



1 ಶ್ರಿ॥॥ 

ರ ಷಷ್ಟ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ 
ಕ RS 

ನೋಕ್ನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ 
ed 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇತ್ಸಾಂಡುಪುತ್ರ ಮೋಕ್ಸತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ | 
ಸೇವಿತಂ ರೇವಗಂಧವೈ ೯ರ್ಮುನಿಭಿಕ್ನ ತಪೋಧನಃ Ion 

ಬಹವಸ್ತನ್ನ 1 ಜಾನಂತಿ 'ನಿಷ್ಣುಮಾಯಾಫಿನೋಹಿತಾಃ | 

ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಯಷಯಃ ಸ ತಪೋಧನಾಃ 1೨॥ 

ಪುಲಸ್ಕೃಃ ಪುಲಹೋ ವಿದ್ವಾನ್ವ ೨ತುಶ್ರೈವ ಮಹಾಮತಿಃ । 

ಪ್ರಾಚೇತಸೋ ವಸಿಷ್ಠ ಶ್ಚ ಸಕ್ಷ ೯ ನಾರದ ಏವ ಚ NAN 

ಏತೇ ಚಾಂನ್ಯೇ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಸಪ್ತ ಸಾಹೆಸ್ಪಸಂಜ್ಞಿತಾಃ । 

ಮೋಕ್ಸಂ ಗತಾಃ ಸಹಸುತೈಸ್ತತಿ ತ್ರೀರ್ಥಂ ತೀಸ ಮೋಕ್ಸ, ದಂ 1೪॥ 

ತತ್ರ ಪ್ರ ್ರೈವಾಹಮಥ್ಯೇ ತು ಸತತ ತಮಹಾ ನದೀ... | 
33 ತತ್ಸಂಗಮಂ ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷ ಯಂಕರಂ | ೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಮೋಕ್ಟ ತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ ಸ ವರ್ಣನ oo 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಪಠಿಂಡುಪುತ್ರನೆ! ಆ ಅನರ 

ಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ, ಮುನಿಗಳಿಂದಲೂ, ಗಂಧರ್ವರಿಂದಲೂ, 

ತಸಸ್ವಿಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವಿತವಾದ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸಿದ.. ಮೋಕ್ಸತೀರ್ಥಕ್ಕೆ 
ಶೋಗರೇಕು. | 

೪, ಬಹಳ ಜನರು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಆದನ್ನು 

ತಳಿಯನ್ನು ದರ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ತಪೋ 

ಧನರೂ ತನಸ್ಸಿದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 

ಕಿಲ, ಪುಲಹ, ಪುಲಸ್ಪೃ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಕ್ರತು, ಮಹಾಬುದ್ದಿಶಾಲಿ 

ಯಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ದಕ ಕ್ಲೂ ನಾರದ ಮುಂತಾದ ಏಳುಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ 
ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ನಂತರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ರೊಡನೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. 

ಅದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಬ ತೀರ್ಥವೆಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. 

೫. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಹಾ ಎಂಬ ನದಿಯು ಕರ್ಮದೆಯ ಪ್ರವಾಹದ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು. ಅವ ್ರಿ ಸೇರುವ ಸಂಗಮದ ತೀರ್ಥವು ಸಮಸ್ತಪಾಸಪ 



ಸಷ್ಮ್ಯ್ಯುತ್ತರಶತತಮೊ€ಭ್ಯಾಯಃ ೯೭೩ 

ಯಗ್ಯಜುಕಸಾಮಸಂಜ್ಞಾನಾಮಭ್ಯಸ್ತಾನಾಂ ತು ಯತ್ಛಲಂ | 

ಸಮ್ಯಗ್ಹಷ್ಟ್ವಾ ತು ವಿಧಿನಾ ಗಾಯತ್ರೀಂ ತತ್ರ ತಲ್ಲಭೇತ್ ॥೬॥ 

ತತ್ರ ದತ್ತಂ ಹುತಂ ಜಪ್ತಂ ತೀರ್ಥಸೇವಾರ್ಜಿತಂ ಫಲಂ | 

ಸರ್ವಮಕ್ಪಯತಾಂ ಯಾತಿ ಮೋಕ್ಬಸಾಧನಮುತ್ತಮಂ HN 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಮೃತಾನಾಂ ಸನ್ಯಾಸೇನ ದ್ವಿಜನ್ಮನಾಂ । 

ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತೇಷಾಂ ಮೋಕ್ಬತೀರ್ಥಪ್ರಭಾವತಃ 1೮॥ 

ಏಷ ಶೇ ವಿಧಿರುದ್ದಿಷ್ಟಃ ಸಂಕ್ಸೇಪೇಣ ಮಯಾಂನಘ ! 

ವ್ಯಷ್ಟಿಸ್ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಮಹತೀ ಪುರಾಣೇ ಯಾಂಭಿಧೀಯುತೇ 1೯॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

6 ಮೋಕ್ಸತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ ನಾಮ 

ಷಷ್ಮ್ಯ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋ €ಧ್ಯಾಯಃ 

೬. ಯಗೃಜುಸ್ಸಾಮವೇದಗಳನ್ನು ನಿಧಿಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡು 

ವ್ರದರಿಂದಲೂ, ನಿಯಮದಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಜಪಿಸು 

ವುದರಿಂದಲೂ ಯಾನ ಫಲವುಂಟೊ ಆ ಫಲವು ಈ ತೀರ್ಥದ ಸೇವೆಯಿಂದಲೂ 

ಲಭಿಸುವುದು. 

೭. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನವೂ, ಹೋಮವೂ, ಜಪವೂ, 

ಸೇವೆಯೂ ಸಕಲವೂ ಅಕ್ಬಯ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೋಕ್ಸ 

ಸಾಧನನೆನಿಸುವುದು. 

೮. ಆ ಮೋಕ್ಸತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸನ್ನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೃತರಾದ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಸದ್ಗತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತ 

ವಾಗುವುದು. 

೯, ಎಲ್ಫೆ ನಿಷ್ಟಾನನೆ! ಈ ತೀರ್ಥದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೀರ್ಥಸೇವೆಯ ಕ್ರಮ 

ದಿಂದ ಸಂಕ್ಸೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವೆನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

44 ಮೋಕ್ಸ್ಚತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ''ವೆಂಬ 

ನೂರರವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



| ಐ i ಶ್ರೀಃ 1 

ಅಥೈಕಷಷ್ಯ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಸರ್ಪತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ €ನ್ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ಪತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ । 
ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಪಸ್ತಪ್ತಾ 4 ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ ॥1೧॥ 
ವಾಸುಕಿಸ ಸಕ್ಟಕೋ ಘೋರ; ಸರ್ಪ ಐರಾವತಸ ಸ ಥಾ 
ಕಾಲಿಯಶ್ಚ ಮಹಾಭಾಗಃ ಕರ್ಕೋಟಕಧನಂಜಯೌ ॥೨॥ 
ಶಂಖಚೂಜೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೊ € ವೃಕೋದರಃ | 
ಕುಲಿಕೋ ವಾಮನಕ್ಚೆ ನ ತೇಷಾಂ ಯೇ ಪೌತ್ರ ಪೌತ್ರ ₹98 1೩॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಮಹಾಪುಣೆ € ತೆಪಸ್ತಪ್ತ್ರಾ ಎ ಸುದುಷ್ಠ್ಯ ರಂ। 
ಭುಂಜಂತಿ ವಿವಿಧಾನ್ಭೊ (ಗಾನ್ಕಿ ೇಡಂತಿ ಚ ಯಥಾಸುಖಂ TRENT 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ಟಾ ತ "ತರ್ಪಯೇತ್ಸಿ ತೃದೇವತಾಃ । 
ವಾಜಸೇಯಫಲಂ ತಸ್ಯ ಫ್ರಾ ಇಸ್ರೊ (ವಾಚ 'ತಂಕರಃ 1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಸರ್ಪತೀರ್ಥನಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ —ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ನೆ! 
ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನುತ್ತಮವಾದ ಸರ್ಪತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾ 
ಸರ್ಪಗಳು ತಪವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಸಿದಿ ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದುವು. 

೨-೪, ವಾಸುಕಿ, ಘೋಶನಾದ ತಕ್ಚಕ, ಐರಾನತವೆಂಬ ಸರ್ಪರಾಜ 
ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಯಾದ ಕಾಳಿಯ, ಕರ್ಕೋಟಕ್ಕ ಧನಂಜಯ, ಮಹಾ 
ತೇಜ ಸ್ವಿಯಾದ ಶಂಖಚೂಡ, ಹಜ್ ವೃಕೋದರ, ಕುಳಿಕ್ಕ ವಾಮನ, 

ಬಹಳ ರುನ್ಮರವಾಡೆ. ತಪಸ್ಪ, ನಾ ಚೆರಿಸಿ ವಿಧವಿಧಗಳಾದ ॥ ಭೋಗಗಳನ ಫುಭನಿ 
ಸುತ್ತ ಸ್ನೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಿ ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿ ದ 

೫. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ೧ 



ಏಕಸಷ್ಟ್ಯ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋ€ಧ್ಯಾಯಃ ೯೭೫ 

ಸ್ನಾತಾನಾಂ ಸರ್ಪತೀರ್ಥೇ ತು ನರಾಣಾಂ ಭುನಿ ಭಾರತ । 
ಸರ್ಪವೃಶ್ಚಿಕಜಾತಿಭ್ಯೋ ನ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ 1೬ ॥ 

ಮೃತೋ ಭೋಗವತೀಂ ಗತ್ವಾ ಪೂಜ್ಯ ಮಾನೋ ಮಹೋರಗೈಃ । 

ನಾಗಕನ್ಯಾ ಪರಿವೃತೋ ಮಹಾಭೋಗಪತಿರ್ಭನೇತ್ Han 

ವ ಾರ್ಗಶೀರ್ಷಸ್ತ ಮಾಸಸ್ಯ 2 ಷ್ಟ ಪಕ್ಸೇ ಚ ಯಾಂ ಷ್ಟವಿ ಗಾ 

ಸೋಪವಾಸಃ ಶುಚಿರ್ಭೂತಾ ಸ ಲಿಂಗಂ ಸಂಪೂರಯೇತ್ರಿಲೈಃ | 

ಯಥಾವಿಭನಸಾರೇಣ ಗಂಧಪುಷ್ಬೈಃ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ 1೮॥ 

ಏವಂ ವಿಧಾಯ ವಿಧಿವತ್ಛಣೆಪತ್ಯ ಕೃಮಾಪಯೇತ್ । 

ತಸ್ಯ ಯತ್ಪ ಲಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ ತಚ್ಚ, ಜಸ್ಟ ನರೇಶ್ವರ 1೯॥ 

ತಿಲಾಸ್ತ್ವ ತ ಚ ಯತ್ನ ೦ಖ್ಯಾ ಆ ಪುಷ್ಟ ಫಲಾನಿ ಚ । 

ತಾವತ್ಸ ರಪುಕೇ ರಾಜನ್ಕೊ (ಪತೇ ಕಾಲನಿಸಾಫ್ಸಿತಂ 1 ೧೦॥ 

ತರ್ಪಣಗಳನ್ನೀಯುವನೊ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಜ ಜಪೇಯಯಜ್ಞದ ಫಲವುಂಟೆಂದು 

ಶಂಕರನು ಒಂಜಿ ಹೇಳಿರುವನು. 

ಕ್ 
ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾ ನಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯರಿ ರಿಗೆ 

ಎಂದಿಗೂ ಹಾವುಚೇಳುಗಳ ಜಾ ಗಳಿಂದ ಭಯವುಂಬಾ 

೭. ಅಂತವನು ಮೃ ತನಾಗಲು ಭೋಗವತೀನಗರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾ 

ನಾಗರಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು ತ್ರ ನಾಗಕನೈೈಯರ ಪರಿವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮಹಾಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. 

೮. ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ದ ಅಷ್ಟ ಮಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ 

ವನ್ನುಮಾಡಿ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಶುಚಿಯಾಗಿ 'ಗಕ್ಕೆ. ತಿಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚು ವಂತೆ 

ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿಭವಕ್ಕೆ “ಕಂತೆ ಗಂಧಪುಷ್ಟ ನಳಂದ 

ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 

೯. ಇಂತು ಪೂಜಿಸಿ ಬಳಿಕ ವಿಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ 

ಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಕೇಶ್ನರನೆ! ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವು ಹೇಳ 

ಲ್ಬಟ್ಟಿರು ರು ವ್ರದೆಂ ೦ಬುನ್ನ್ನು ಕೇಳು. 

೧೦. ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿನ ಕಾಳುಗಳೂ, ಸತ್ರಗಳೂ, ಪುಷ್ಪಗಳೂ, ಫಲಗಳೂ 

ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವುವೊ, ಅಷ್ಟು ವಷ ಗಳು ಆವನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಪುಸ್ಸಿ “ತ್ರ ಭೋಗಗಳನ್ನ ನು; ನಿಸುತ ವಾಸಿಸುವನು. 
ಉರ 



8.1 ಶ್ರ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತತಃ ಸ್ವರ್ಗಾತ್ಬರಿಭ್ರಷ್ಟೋ ಜಾಯತೇ ವಿಮಲೇ ಕುಲೇ | 

ಸೂರುಪಃ ಸುಭಗಲ್ರಿ: ವ ಧೆನಕೋಟಿಪತಿರ್ಭವೇತ್ ॥ ೧0 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀನಾಖಂಡೇ 

66 ಸರ್ಪತೀರ್ಥೆ ಮಾಹಾತ್ಮ, ವರ್ಣನಂ? 

ನಾಮೆ ಕಷಪ್ಪತ್ತರಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೧೧. ಬಳಿಕ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಚ್ಯುತನಾಗಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಕುಲದಲ್ಲಿ 

ಸುಂದರನೂ, ಸೌಭಾಗ್ಯಶೀಲನೂ, ಕೋಟದಥನಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿ ಜನಿಸು 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ೦ದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶಿ.೬ € ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

€< ಸರ್ಪತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 

ನೂರರವತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



ಗೋಫೇ ಶ್ವರತೀಥ: ಥ್ರ; ̀ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಣ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ 

ಗೋಪೇಶ್ವರಂ ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ೇತ್ಸರ್ಪಸ್ಸೇತ್ರಾ ದನಂತರಂ । 

ಯತ್ರ ಸ್ಟಾ ಕೇನ ಚೈಕೇನ ಮುಚ ತೇ ಪಾತಕ್ಕೆ ರ್ನರಾಃ lO 

ತತ್ರ “ಶರ್ಟ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ "ಕಿರುತೇ ಪ್ರಾ ಸ ಇಸಂಕ್ಸ ಯೆಂ 1 

ಸ 'ಸಚ್ಛೇದ್ಯ ದಿ ಯುಕ್ತೊ ಹಿ ಾಷೇನ ಶಿವಮಂದಿರಂ' ॥೨॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸಾ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವಮಿಶ್ಚರಂ । 

ಮುಚ್ಕ ತೇ ಸರ್ವಪಾಪೈಶ್ಚ ರುದ್ರಲೋಕಂ ಸ 'ಗಚ್ಛ 3 ॥೩॥ 

ಕ್ರೀಡಿತ್ವಾ ಚೆ ಯಥಾಕಾಮಂ ರುಪ್ರ ಲೋಕೇ ಮಹಾತಪಾಃ | 

ಇಹ ಮಾನುಷ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರಾಜಾ ಭವತಿ ಧಾರ್ಮಿಕಃ HN 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಗೋಪೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ತನೆ -ಸರ್ಪತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ 

ಬಳಿಕ ಗೋಪೇಶ್ವ ಕ ಜೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾ ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದ 

ರಿಂದಲೇ ನರರು ಸ K 

೨. ಆ Mis ಮಾಡಿ ಯಾವನು ಪ್ರಾಣ 

ಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವನೊ ೇನಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿವಲೋಕಕ್ಕೆ 

ಹೋಗುವನು 

೩. ಆಲ್ಲಿ ಮಿಂದು. ದೇವದೇವನಾದ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ 

ಮನುಜನು ಸಕಲ ಪಾನಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರುದ್ರಲೋಕವನ್ನು 

. ಮಹಾತನಸನು, ಮಾಡಿದವನಂತೆ ಆತನು ರುದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನ 
ಮ್ " ೧ ಸ ಸ್ಯ } ಸ ಲ್ ಜಾ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಧಾರ್ಮಿಕನಾದ 

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾಗುವನು. 



೯೭೮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸ್ವ್ಯಶ್ವರಥಸಂಪನ್ನೋ ದಾಸೀದಾಸಸಮುನ್ಸಿತಃ । 

ಪೂಜ್ಯಮಾನೋ ನರೇಂದ್ರೆಶ್ಚ ಜೀವೇದ್ವರ್ಸ್ನಶತಂ ಸುಖೀ 1 ೫॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿ ಸಾಹೆಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವುಖಂಡೇ 
4 ಗೋಸೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ವ ವನರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 

ದ್ವಿಷಷ್ಮ್ಯುತ್ತರಶತತನೋನಧ್ಯಾಯಃ 

೫. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥಗಳ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಯುಕ್ಕನಾಗಿ, ದಾಸ ದಾಸಿಯ 
ರಿಂದ ಸೇವೆಗೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ರಾಜರಿಂದಲೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ನೂರು 
ವರ್ಷಗಳು ಸುಖನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ಶೀೀಸಾ ) ೦ದಮುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

 ಗೋಪೇಶ್ವರತೀ ರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನ'’'ವೆಂಬ 
ನೂರರನತ್ತೆ 'ಠಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯ ಮುಂಗಿದುದು 



Hl OH 

॥ ೨॥ 

ತ್ವಾ ಯಥಾವಿಧಿ | ದಂಕ್ಸ 
bpd 

ಮ್ಯಾಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ 

ನಾಗತೀರ್ಥನಾಹಾ ತ್ಮ ನೆಣ? ನಂ 

ಶ್ರೀ ವಪಾರ್ಕಂದೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ೀನ್ಮಹಾರಾಜ ನಾಗತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ | 

ಆಶ್ವಿನಸ್ಯ ಸಿತೇ ಪಕ್ಸೇ ಪಂಚ 

ತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಜ್ಯೋ ನಾಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇತು ಯೋ ರಾಜನ್ರಾಣತ್ಯಾಗಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ । 

ರಾತ್ರೌ ಜಾಗರಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಂಧಧೂಪನಿವೇದನೈಃ 

ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರೋಮಾಚೇತಿ ಶಿವಃ ಸ್ವಯಂ 

ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಮಲೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶ್ರಾ 

ಮುಚ 

ದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಹಂಚ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾ 

' 1 ುುಜಮಾಸದ 

ಶೌಚಗಳನ್ನು 

1
]
 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ತ್ರಿಷಷತ್ತರಶತತಮೋಂದಧ್ಯಾಯಃ 

ನಾಗತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ಮೋ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

(6 ನಾಗತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ > ನಾಮ 

ವೇದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಮಹಾದೇ 

ಭಾತವನಾಗಲು ೫, 
ಉಗ 

> 
4 

ೂರನೆಯ ರೆ: 

€s ನಾಗತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ''ನೆಂಬ 

ಾಇರರವತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧಾ 

pe, 
Tae 

| | 
ಯನು ಮುಗಿದ 
ಚ 

4 

pe 

ಗಳ 

ದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯಖಂಡದ 

CK 
( 

ಇ ೦ದುಸಾವಿರ ಶೋಕ 
ಹಿ 

ಹಾಪುರಾಣ 

pe 
pou 

ಇಲಿಗೆ ಎಂಬತೆ 
1 ಗ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮ 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಚತುಃ8 ಷಷ್ಕ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
ಸಾಂವೌರೇಶ್ಯ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮ ಹಾರಾಜ ಸಾಂವೌರಂ ತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ | 
ಯತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಜಾನುಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನಃ ಸುರಾಃ ಸುರೈಃ Hon 
ತತ್ರ "ಯೇ ಪೆಂಗುತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಶೀರ್ಣಫ್ರಾ ಣನಖಾ ನರಾಃ | 
ದಮ್ಮ ಶ್ರಿಮಂಡಲಭಿನ್ನಾಂಗಾ “ಕ್ಸ ಕಾಕೃ ನಿಸಂಕುಲಾಃ 1೨॥ 
ಮಾತಾಪಿತ, ಭ್ಯಾಂ ರಹಿತಾ ಭ್ರಾ 3 | ಭಾರ್ಯಾವಿವರ್ಜಿ ತಾಃ | 
ನಾಥಾ ನಿಕಲಾ ನ್ಯಂಗಾ ಮಗ್ನಾ ಯೇ ದುಃಖಸಾಗರೇ 1೩.॥ 
ತೇಷಾಂ ಸಾಹ ಜಗದೊ ನಿರ್ನರ್ಮದಾತಟಮಾಶ್ರಿ ತಃ । 
ಸಾಂವೌರನಾಥೋ : ಲೋಕಾನಾಮಾರ್ತಿಹಾ ದುಃಖನಾಶನಃ ॥1೪॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಮಾಸಮೇಕಂ ನಿರಂತರಂ | 
ಪೂಜಯೇದ್ಭಾಸ್ಯ್ಯರಂ ದೇವಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ॥ ೫ ॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಸಾಂವೌರೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ | 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಚಕ್ರ ವರ್ತಿಯೆ ! ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಂವೌರನೆಂಬ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 
ದೇವನು ದೇವದಾನವರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಿ ಸೀಕರಿಸುತ್ತ ಸ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವನು. 

೨-೪, ಕುಂಟಿರೂ, ಮೂಗು. 'ಉಗುರುಗಳಿಲ್ಲದವರೂ, ಕಜ್ಜಿ, ತುರಿ 
ಗಳಿಂದ ನರಳುವವರೂ, ನೊಣಗಳಿಂದಲೂ, ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದಲೂ ಒಂಸೆಗೊಳ್ಳು 
ವವರೂ, ತಾಯಿತಂಜೆಗಳಿಲ್ಲದವರೂ, ಸಹೋದಕರಹಿತರೂ, ಪತ್ಚೀಹೀನರಾದ 
ವರೂ, ಅನಾಥರೂ, ಬುದಿ ಸಹೀನರೂ, ಅಂಗರಹಿತರೂ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ದುಃಖದ 
ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವರೂ ಆದ ನರರಿಗೆ ನಾಥನಾದ ಜಗತ್ಛರ್ತನು 
ನರ್ಮದೆಯ ತೀರವನ್ನಾ ಶ್ರಯಿಸಿರುವನು. ಸಾಂವೌರನಾಥನು ಸಕಲ "ಲೋಕ 
ಗಳ ರೋಗಗಳನ್ನೂ ದುಃಖಗಳನ್ನೂ ಕಳೆಯುವನು. | 

೫. ಆ ೨ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ಥಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು 
ಭಾಸ್ಕರನನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರ ಚಿಸುವವನ ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. 



ಚತು ತ್ತ: ರಶತತನೊ5ಧ್ಯಾಯ; ೧ 
ub ಈ 

ಯತ್ಛಲಂ ಚೋತ್ತ ರೇ ಸಾರ್ಥ ತಥಾ ನೈ ಪೂರ್ವಸಾಗರೇ । 
ದಕ್ಷ ಣೇ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ತತ್ರಲಂ ॥೬॥ 

ಕೌಮಾರೇ ಯಾವನೇ "ಹಾಪಂ 'ನಾರ್ಧಕೇ ಯಚ್ಚ ಸಂಚಿತಂ | 

ತತ್ರ್ರಣಶ್ಯತಿ ಸಾಂವೌರೇ ಸ್ನಾನಮಾತ್ರಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ Han 

ನವ್ಯಾ ಥಿನೈ ೯ವ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಇಚ್ಛೆ ನೇಷ್ಟವಿಯೋಜನಂ 

ಸಪ್ತ 'ಜನ್ನಾ ನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಂಮೌರಪರಿಸೇವನಾತ್ ॥೮॥ 

ಸಪ್ತ ಮ್ಯಾ ಮುಪವಾಸೇನ ತ ತದ್ದಿನೇ ಚಾಂಪ್ಯುಪೋಷಿತೇ । 

ಸ ತತ 3 ಲಮವಾಪ್ಟೋಪಿ ತತ್ರ ಸ್ನ ತ್ವಾ ನ ಸಂಶಯಃ ॥೯॥ 

ರಕ್ತ ಬೆಂಡನಮಿಕ್ರೆ ೀಣ ಯೆ, ನೇಣ ಫಲಂ ಸ್ಮ ಎತಂ | 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನೃ “ಸಕ್ರೆ ೇಷ್ಠ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತಶ್ಸ ಲಮಾಪ್ನ್ನಯಾತ್ ॥ ೧೦॥ 

ನರ್ಮದಾ ಸಲಲಂ ರಮ್ಮಂ ಸರ್ವ ಸಾತತನಾಶನಂ | 

ನಿರೀಕ್ಸಿತಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಸಾಂವೌರೇಣ ಮಹಾತ್ಮನಾ !೧೧॥ 

ಕೇ "gp a ಜೂಜ wg] wed ್ತ pe ೬ ತ್ತರ, ಹ್ರೌೌರ್ಸ, ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ ೦ಬ ಚತುಸ್ಸಮುದ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತುವ ಫಲವೇ ಈ ತೀರ್ಥವನ್ನು A ! ಬ 

ಸೇವಿಸಿದವನಿಗೂ ಲಭಿಸುವುದು 

೭. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕೌಮಾಗ, ಯೌವನ, ವಾರ್ಧಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 

ಮಸ್ತ ಪಾತಕಗಳೂ ಸಾಂಮೌರತೀರ್ಥದ ಒಂದು ಸ್ತಾನದ ಮಾತ್ರದಿಂದ 

ನಾಶವಾ ಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇ 

೮. ಈ ಸಾಂವೌರತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವರಿಗೆ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ರೋಗರುಜಿನಗಳಾಗಲಿ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವಾಗಲಿ, ಇಷ್ಟವಿಯೋಗವಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸು 

ವುದಿಲ್ಲ. 
೯. ನರನು, ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಆ ಫಲವನ್ನೇ ಪಡೆಯುವುದರ 

ಸಂದೇಹೆವಿಲ 

೧೦. ರಕ್ತಚಂದನ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಅರ್ಫವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡು 
ವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲವು ಶೇಳಲ್ಪ ್ಚರುವುದೊ, ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾತ 
ದಿಂದಲೇ ಅದು ದೊರಕುವುದು 

೧೧. ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಜಲವು ಮನೋಹರವೂ. ಸಕಲ ಪಾತಕ 

ನಾಶಕವೂ ಆಗಿರುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಸಾಂವೌರನ ಕೃಪಾ 

ದಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು. “ 
ಇ ೬ 

» F 



೯೮೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದನುಹಾಪುರಾಣಂ 
ರ್ 

ತೇ ಧನ್ಯಾಸ್ತೇ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತೇಷಾಂ ಜನ್ಮ ಸುಜೀನಿತಂ | 

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ದೇವೇಶಂ ಸಾಂವೌರೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ I ೧೨ ॥ 
ಸೂರ್ಯಲೋಕೇ ವನಸೇತ್ತಾನದ್ಯಾವದಾಭೂತಸಂಪ್ಸವಂ 1 ೧೩ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಅನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

"" ಸಾಂವೌ ರೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ?? ನಾಮ 
ಚತುಃಷಷ್ಕ್ಯುತ್ತರಶತತನೋಧ್ಯಾಯಃ 

೧೨. ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಂಪೌರೇಶ್ವ ರ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಸ್ಟಾ 

ಸೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡುವನಕೊ, ಅವರೇ ಧನ್ಯರು, ಮಹಾತ್ಮರು. ಅ ಅವರ ಜನ್ಮವೇ 
ಸಾರ್ಥಕವು. 

೧೩. ಅಂತಹವನು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮಹಾಸ್ರಳಯವಾಗುವನರೆಗೂ 
ಸೂರ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೌೌನಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

"* ಸಾಂವಾರೇಶ್ವ _ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ಫನರ್ಜನ?'' ನೆಂಬ 
ಸೂರರನತ್ತ ನಾಲ್ಕ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯ ಮುಗಿದುದು 



ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ನರ್ಮದಾದಕ್ಷಿಣೇಕೂಲೇ ಸಿದ್ದೆ ಶ್ವ ರಮಿತಿ ಶ್ರುತಂ | 

ತೀರ್ಥಂ ಪರಂ ಮಹಾರಾ 'ಜ ಸಿಜೆ ಕ್ ಕೃ ತಮಿತಿ ಪ್ರಭೂ HON 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೀಷು ಸಾನನಂ 

ನರ್ಮದಾಯಾ ಮಹಾರಾಜ ದಕ್ಷಿಣಂ ಕೂಲಮಾಶ್ರಿತಂ | ೨ ॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತರ್ಪಯೋೇತ್ರಿತೃ ದೇವತಾಃ । 

ಶ್ರಾದ್ಧಂ ತತ್ರೈನ ಯೋ ದದಾ ಶ್ರಿತ್ಯೂನುವ್ದಿ ಶ್ಯ ಭಾರತ 1 ೩॥ 

ತೃ ತೆ ಇತಿ ನಿತರಸ್ತ್ವ ಸ್ಕದ್ವಾ ದಶಾಬ್ದಾ ನ ಸಂಶಯಃ | 

ತತ್ರ. ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ" ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ನ್ನಾ ಶ್ಚ ಪೂಜಯತೇ ಶಿವಂ HN 

ರಾತ್ರೌ ಜಾಗರಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಠೇತ್ ರಾಚಿಕೀಂ ಕಥಾಂ। 

ತತಃ ಪ್ರಭಾತೇ ನಿಮಲೇ ಸ್ನಾನಂ ಕುರ್ಯಾದ್ಯಥಾನಿಧಿ ॥೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;--ಮಹಾರಾಜನೆ! ನರ್ಮದೆಯ 

ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದೆ ಶ್ವರವೆಂಬ ಪರಮಪಾನನವಾದ ತೀರ್ಥವೊಂದಿರು 

ವುದು. ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳುವರು. 

೨. ಧರ್ಮ ರಾಜನೆ ! ನರ್ಮದೆಯ ದಕ್ಸಿಣತೀರದ ಆ ತೀರ್ಥವು 

ಪ್ರಣ್ಯಪ್ರ ದವೂ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವನವೂ ಆಗಿರುವುದು. 

೩. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನರನು ಪಿತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 

ತರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಶು, "ಧರ್ಮರಾಜನ! ಅವರ ಸಂತ್ಸಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅವರ 

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾ ದ್ರ ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

೪ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿತ್ಛ ಗಳು ಹನ್ನೆ ರಡು ವರ್ಷಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಗೊಳ್ಳು 

ವ್ರದರಲ್ಲ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಟೂ ನಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು 

೫. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು 
ಓದಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರಭಾತವಾಗಲು ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು 

ಮಾಡಬೇಕು. 



ಚಿ i ತ eee y | ೯೮೪ ಶ್ರೀ ಸ್ನಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 
[ 

a 

ವೀಕ್ಬತೇ ಗಿರಿಜಾಕಾಂಶಂ ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ಸರಮಾಂ ಗತಿಂ । 

ಪುರಾ ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಕಪಿಲಾದ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಯಃ | ೬॥ 
ಜಸಂತಶ್ಚ ಫರಂ ಬ ಹ್ಮ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾವ್ರ ತಾಃ | 

ಸಿದ್ಧಿಂ ತೇ ಪರಮಾಂ ಪ್ರಾಸ್ತಾ ನರ್ಮದಾರ್ಯಾ ಪ್ರಭಾನತಃ ॥ ೭॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

(" ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 
ಪಂಚಷಷ್ಕ್ಯತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೬-೭. ಬಳಿಕ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು 
ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧರೂ, 
ಕನಿಲರೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ 'ಮಹಾವ್ರ ತ 

ಧಾರಿಗಳಾದ ಯೋಗಸಿದ್ದರೂ ನರ್ಮದೆಯ `ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ ಸರಮಸಿದಿ ಯನ್ನು 

ಪಡೆದರು. | 

ಬಿ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾ ಮದಾ ಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

«4 ಸಿದೆ ಶ್ರ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ ್ಯವರ್ಣನ?'' ವೆಂಬ 

ನೂರರೆನ 3 ಕ್ಲೈ ದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 

ಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ೦ದುಸಾಫಿರ ॥ ಶ್ಲೊ £ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ಧವಾದ 



ಅಥ ಸಬ್ ಸಷ್ಟು ತ್ತರಕತತನೊಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಸಿದ್ದೇಶ್ವ ಬೀತೀರ್ಹಮಾಹಾ: ಸ್ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ತಂಡೇಯ ಉವಾಚ ಕ 

ಆನಂ ದಂ" ಪರಮಂ ಪ್ರಾ ಸ್ಪಾ ದೃ ಷ್ಟ್ಟ್ಯಾಸ್ಥಾ ನಂ ಸುತೆ ಶೊ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ಟ ತಾ  ಪೂಜಯೋತ್ಪಿತ್ತ ತ ದೇವತಾಃ । 

ಡೇವೀಂ ಪಶ್ಯ ತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾತಕ್ಳೆಃ ॥೨॥ 

ಮೃತವತ್ಸಾ ತು ಯಾ ನಾರೀ ನಂಧ್ಯಾ ಸ್ತಿ ಸಿ ಜನನೀ ತಹಾ 

ಪುತ್ರ ಸಾ ತೆ ನಾರೀ ಶೀಲವಂತಂ ೫ ಗುಣ ನ್ವ ತಂ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪಶ್ಯೆ ದ್ದ ೀವೀಂ "ಸುಭಕ್ತಿ ತಃ । 

ಅಷ್ಟ ಮ್ಯಾಂವಾ ಚತುರ್ಡಶ್ಶಾ ೦ ಸರ್ವಕಾಲೇಂಥವಾ ನೃಪ 1೪॥ 

ಸಂಗಮೇ ತು ತತಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಾರೀ ವಾ ಪುರುಷೋ ವಾ। 

ಪುತ್ರಂ ಧನಂ ತಥಾ ದೇನೀ “ದದಾತಿ ಪರಿತೋಷಿತಾ HH 

ೇೀಭನಂ HON 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀತೀರ್ಥನಾಹಾತ್ಮ, ವರ್ಣನೆ 

೧. ಮಾರ್ಕಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೆ ಬಳಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಂಭವೆಯೂ, 

ಪಾಪನಾಶಕಳೂ ಆದ ಸಿದ್ಧೆ ಶ್ವ ರೀದೇನಿಯು ಪರಮಶೋಭನನಾದ ಸ್ಥಾನ 

ವೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಾನಂದಭರಿತಳಾದಳು. 

೨, ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳನ್ನು 

ಪೂಜಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಷನೊ, ಆವನು 

ಸಮಸ್ತ ಪಾತಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ನಾಗುವನು. 

೩. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಸಾಯುವ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೂ, ಬಂಜೆಯೂ, 

ಸ್ರೀ ಶಿಶುಗಳನ್ನೇ ಹಣೆದವಳೂ ಶೀಲವಂತನೂ ಗುಣಸಂಪನ್ನನೂ ಆದ ಸತ್ಪುತ್ರ 

. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಅಷ್ಟ ಮಿ, ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, 

ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ತೀರ್ಥದ ಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇನಿಯನ್ನು 

ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕು. 

೫. ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ, ಪುರುಷರಿಗೂ 

ದೇವಿಯು ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ ಪುತ್ರರನ್ನೂ ಧನ ವನ್ನೂ ತ್ರ ನುಗ್ರಹಿಸುವಳು. 



೯೮೬ ಶ್ರ್ರೀಸ್ಥಾ ೦ದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಗೋತ್ರರಕ್ಷಾಂ ಪ್ರಕುರುತೇ ದೃಷ್ಟಾ ದೇವೀ ಸುಪೂಜಿತಾ । 

ಪ್ರಜಾಂ ಚ ಪಾತಿ ಸತತಂ ಪೂಜ್ಯಮಾನಾ ನ ಸಂಶಯಃ !॥೬॥ 
ನವಮ್ಯಾಂ ಚ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ನಾತ್ವಾ ದೇವೀಮುಸೋಷಿತಃ । 

ಪೂಜಯೇತ್ಸರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂತೇನ ಚೇತಸಾ ೭ 

ಸ ಗಚ್ಛೆ ತ್ಸರಮಂ ಲೋಕಂ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಃ !೮॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಸಚನೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀವಾಖಂಡೇ 

44 ಸಿದ್ಧೆ (ಶ್ರ ೈರೀತೀರ್ಗವಣಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 

"ಸಹೀಷಷ್ಕು ತ್ರರಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೬. ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪೂಜಿಸಲು ಗೋತ್ರ ದವರೆಲ್ಲರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಪೂಜಿತಳಾದ ಆ ದೇವಿಯು ನಿತ್ಯವೂ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು 

ವುನರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

೭. ಮಹಾರಾಜನೆ! ನವಮಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು 

ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಶ್ರ ದ್ಧಾ ಸಹಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೀವಿ 

ಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 

೮. ಮ ಮಾಡಿದವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭವೆಫಿಸಿದ ಉತ್ತಮ 
ಲೊ ೧ಕವನ್ನು ಸೇ ರುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ ಕೆಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೆ: (ವಾಖಂಡದ್ಲಿ 

"" ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ''ವೆಂಬ 
ನೂರರವತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಮಾರ್ಕಂಡೇಃ ಯ ಉವಾಚ: 

ಪುರಾ ಕೃ ತಯುಗಸ್ಕಾ ದೌ ದಕ್ಷಿಣೇ ಗಿರಿಮುತ್ತಮಂ । 

ನಂಧ್ಯಂ ಸ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಂ ನಿಯತೋ ನಿಯತಾಂ ಶನಃ । 

ಯಷಿಸಂಘೈಃ ಕೃ ತಾತಿಥ್ಕೊ € (ದಂಡಕ ನ್ಯವಸಂ ಚಿರಂ 1೨॥ 

ಉಸಿತ್ವಾ ಸುಚಿರಂ ಕಾಲಂ ವರ್ಷಾಣಾಮಯುತಂ ಸುಖೀ! 

ತಾನೃ ಸೀನ್ ಸಮನುಜ್ಞಾಪ್ಯ ಶಿಷ್ಟೈರನುಗತಸ್ತತಃ 1೩೫% 

ನಿವೃ ತ್ರ 9 ಸುಮಾಹಾಭಾಗ 5 ಮ ವಾಕೂಲಮಾಗತಃ | 

ಪುಣ್ಯ ಚ ರಮಣೀಯಂ ಚ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಂ i 9H 

ಕೃತ್ವಾಃ :ಹಮಾಸ್ಪದಂ ತತ್ರದ್ಧಿ _ಜಸಂಘಸಮಾಯುತಃ । 

ಬ್ರಹ್ಮ (ಚಾರಿಭಿರಾಕೀರ್ಣಂ  ಗಾರ್ಹಸೆ ಸೋ ಸುಪ್ರ ತಿಷ್ಮಿತೈಃ 1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಯುಧಿಸಷ್ಮಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮಹಾಮುನಿಯೆ! ನರ್ಮದೆಯ 

ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ತೀರ್ಥವಿರುವುದು. 

ಅದು ಸಂಭನಿಸಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. 

೨. ಮಾರ್ಕಂಜೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೆ: ಹಿಂಜೆ ಕ್ಸ ತಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ 

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಲಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮವೂ, ಸಕಲಗುಣೋ ಸೇತವೂ ಆದ ವಿಂಧ್ಯ 

ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ” ನಿಯಮಾಸ್ವಿತನೂ, ಮಿತಾಹಾರಿಯೂ ಆಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ 

ಸಮೂಹಗಳ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಕಿ (ಕರಿಸುತ್ತ ಬಹಳಕಾಲ ವಾಸ ಸವಾಗಿದ್ದೆ ನು. 

. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ : ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಫಕಾಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಸದಿಂದ 

ಕಳೆದು. ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ೫ ಪಡೆದು ಶಿಷೃಪರಿವಾರಿತನಾಗಿ 

ಹೊರಟನು. | 

೪. ಮಹಾಭಾ ಾಗೃಶಾಲಿಯೆ | ತರುವಾಯ ಪುಣ್ಯಪ್ರದ ದವೂ, ರಮಣೀಯವೂ, 

ಸಮಸ್ತಪಾಸಕ್ಸಯಕರವೂ ಆದ ನರ್ಮದಾತೀರನನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತನು. 
6 

೫. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮೂಹದಿಂದಲ್ಕೂ ಬ್ರಹ ಹೃಚಾರಿಗಳಿಂದಲ | 



6 
ಸ ಸೊಸ ತ್ಯಾ ತ್ಡ ಸ್ಥಿ 

[Ca 

ಪ್ರಸ್ಥೈಶ್ಚ ಯತಿಭಿರ್ಯತಾಂಹಾರೈರ್ಯತಾತ್ಮಭಿಃ । 

ತಪಸಿ ಭಿರ್ಮಹಾಭಾ ಗೈಃ ಕಾಮಕ್ರೊ ಧನಿವರ್ಜಿತೆ 8 | ೬॥ 

ತಾ ರ್ಷಮಯುತಂ ತಪಃ | ತ್ವಾ ಸುದಾ ಣಂ | 

ಅರಾಧಯಂ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರಭುಂ ಕರ್ತಾರಮಿಾಶ್ಚರಂ 1೭॥ 
ಜಪಂಸ್ತಪೋಭಿರ್ನಿಯಮೈರ್ನರ್ಮದಾಕೂಲವಮಾಶ್ರಿತಃ । | 
ತತಸ್ತೌ ವರದೌ ದೇವೌ ಸಮಾಯಾತೌ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ 1 ೮॥ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಸ್ ಭಾಸ್ಕರೌ ರಾಜನ್ನುಮಾಶ್ರೀಭ್ಯಾಂ ವಿಭೂಸಿತೌ | 
ಪ್ರಣಮ್ಯಾಂಹಂ ತತೋ ದೇವೌ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ನಚೋಂಬ್ರುವಂ ॥ ೯ ॥ 
ಭವಂತೌ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿಸ್ಮ ವರಾರ್ಹ್ ವರದೌ ಶಿನೌ | 

ಧರ್ಮಸ್ಥಿತಿಂ ಮಹಾಭಾಗೌ ಭಕ್ತಿಂ ವಾಂನುತ್ತಮಾಂ ಯುವಾಂ ॥ ೧೦॥ 
ಅಜರೋ ವ್ಯಾಧಿರಹಿತಃ ಪಂಚನಿಂಶತಿವರ್ಷನವತ್ । 

ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸದಾ ಸ್ಥೆ ಯಂ ಸಹದೇವೈರಸಂಶಯಂ 1 ೧೧ ॥ 

ಪ ಕ ನಾನು ಹತ್ತುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿನವಾದ ತಪಸ್ಸ 
ನ್ಲಾಚರಿಸಿ ಲೋಕನಾಥನೂ, ಜಗತ್ಯರ್ತನೂ ಆದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೂ, 
ವಾಸುದೇವನನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಿದೆನು. 

ನ ರ್ಮಜಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತ ಜಪತಸಪಗಳಿಂದಲೂ, 
ಎಯುಮ ಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರಲು ಅವರಿಬ್ಬ ರೂ ವರನ ರ್ರಸಾದಕರಾಗಿ ನನಗೆ 
ರ್ರತ್ಯಕ್ಚರಾದರು. 

೯, ರಾಜನೆ! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಪಾರ್ವತೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೊಡನೆ 
ತವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಭಕ್ಕೆಭರಿತನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ ್ರಣಾಮುವನ್ನು 

ಮಾಡಿ ಕೀಳಕೊಂಡೆಸು. 
೧೦-೧೧. “ ವರವನ್ನು ಬೇಡಲು ಅರ್ಹರೂ, ಪಾತ್ರರೂ, ವರಪ್ರದರೂ, 

೦ಗಳಸ್ವರೂಪರೂ ಮಹಾ ಭಾ ಗ್ಯೃಶಾಲಿಗಳೂ ಆದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು 
ದೈ), Ww ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ © ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತೆ ಯೂ 

ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಾನು ಮುಪು ಶೋಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ 
ದವನಂತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸಹ ಖಂಡಿತನಾಗಿಯೂ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ 
ಈ ಸಳದಲಿ ಕೆಲಸಬೇಕು.?' 



ಸತ್ತು ಸಷ್ಟು, ಒತ್ತೆರಶತತಣೆ ಟೋ 0 ಧ್ಯಾಯ। ೯೮೯ 

ಏವಮುಕ್ಕ್ ಮಯಾ ಪಾರ್ಥ ತೌ ದೇವೌ ಕೃಷ್ಣಶ ಶಂಕರ್ 

ಮಾಮೂಚತುಃ ಪ್ರಪೃಷ್ಟೌ ತೌ ನಿವಾಸಾರ್ಥಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ HH ೧೨ ॥ 
ದೇವಾವೂಚತು :-. 

ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾ ನೇ ಸ್ಥಿ ತೌ ವಿದ್ಧಿ ಸಹದೇನೈಃ ಸವಾಸವೈಃ 

ಏವಮುಕ್ತಾ. ಪ ತತೋ ಡೇವೌ ತತ್ತೈವಾ ಸವಯಂ ॥ ೧೩ ॥ 

ಅಹಂಚ ಸ ಪಯಿತ್ವಾ ತೌ ಶಂಕರಂ ಕ್ಸ ಷ್ಣ ಮನ್ಯಯಂ | 

ಕೃತಕೃತ್ಯಸ್ತ ತೋ ಜಾ ತಃ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸುಸಮಾಹಿತಃ H ೧೪ ॥ 

ತಸ್ಸಿ ೦ಸಿ ರ್ಥ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪೂಜಯೇತ್ಪ ರನೇಶ್ಮರಂ । 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವ ರನಾಮ್ನಾ ವೆ ವಿಷ್ಣುಂ ತಿ ್ರಭುವನೇಶ್ವ ರಂ 1 ೧೫ ॥ 

ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ಸ ರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ನೈಷ್ಣನಂ ಕ್ಲಿಪಮೇನ ಚೆ । 

ಫೃತೇನ ಸಯಸಾ ವಾಂಥ ದಥ ಚ ಸುಥುನಾ ತ ತಥಾ I ೧೬ ॥ 
ನಾರ್ಮದೇನೋದಕೇನಾಂಥ ಗಂಧಧೂಪೈಃ ಸುಶೋಭನೈಃ । 
ಪುಷ್ಬೋಪಹಾರೈಶ್ಚ ತಥಾ ನೈನೇದ್ವೈರ್ನಿಯತಾತ್ಮ ವಾನ್ ! ೧೭ ॥ 

೧೪. ನಾನ ಸಹಸ ಮಾಧಾನಚಿತ್ತ ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣುಮಹಾದೇವರನ್ನು 

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೊಳಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃತಕೃತ್ಯ ನಾಡಿಕು, 

೧೫. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನರನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ನಾಮಕನಾದ 

ಪರಮೇಶ್ವ ಶ್ವರನನ್ನೂ ತ್ರಿಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವನ್ನೂ ಪೂಜೆ 
‘in 

೧೬-೧೭. ಅವನು ವಿಷ್ಣುಲೋಕವನ್ನೊ ಶಿವಲೋಕವನ್ನೊ ಸೇರುವನು. 
(ಯ ಸಿ R | 

ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ನರ್ಮದೆಯ ನಿರ್ಮಲೋದಕ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರಗಳಾದ ಗಂಧಧೂಪಗಳಿಂದಲೂ, 

ಪುಷ್ಟ ಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳಂದಲೂ, ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಯಮಿಯಾದವನು 
೪ ಚ “ | 

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 



ರಂ ಶೀ ಸ್ಪಾಂದವನಂಹಾಪುರಾಣಂ 
JU ಹ ಕ್ 

ಏವಂ ನಿಷ್ಣೊ  ಪ್ರಕುರ್ನೀತ ಜಾಗರಂ ಭಕ್ತಿತತ್ಬರಃ । 

ಸ್ಥಾ ನಾದೀನಿ "ತಥಾ “ರಾಜನ್ ಪ್ರ ಯತಃ ಶುಜಿಮಾನಸಃ H ೧೮॥ 

ಜೆ ಷೆ € ಮಾಸಿ ಸಿತೇ ಪಕ್ಷೇ ಚತುರ್ದಶಾ )ಮುಪೋಷಿತಃ । 

ದಾ ದಶ್ಯಾ ೦ ಕಾರಯೇದ್ದೆ ಪಸೂಜನಂ ವೈ ಷ್ಣ ವೋ ನರಃ 1 ೧೯॥ 

ನಿವಂ ಕೃತ್ವಾ ಚೆತುರ್ದಶಾ ,ಮೇಕಾದ್ಯಾಂ ̀ ನಕೋತ್ತ ಮ । 

ವ್ರ ಷ್ಣ ವಂ ಲೋಕಮಾಪ್ರೋತಿ ನಿಷ್ಣುತುಲ್ಯೋ ಭವೇನ್ನರಃ li ೨೦ ॥ 

ನಾಡೇಶ್ವ ಕೇ ಚ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಣವನೊ ಡೇ ಪುರೇ. | 

ಶ್ರಾ ದ್ದ ೦ ಣೆ ಕುರುತೇ ತತ್ರ ಸತ್ಯೂನುದ್ದಿತ್ಕ $ ಸುಸ್ಥಿ ರಃ 1 ೨೧॥ 

ತಸ್ಯ 3 ಹ್ಯಕ್ಟಯಾಂ ತೃ 2 ಷಾ ಪ್ಪ ಸಂತಿ ನ “ಸಂಶಯಃ ॥ 

ನರ್ಮದಾಯಾಂ ದ್ವಿಜಃ "ಸಾ ತ್ಕಾ ಮಾನೀ ನಿಯತಮಾನಸಃ  ॥ ೨೨ 

ಉಪಾಸ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾಂ. ತತ್ರ ಸೊ ೯ 'ಜಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಸುಶೋಭನಂ। 

ತರ್ಪಯಿತ್ವಾ ಸಿತ್ಕೂ ನೇವಾನ್ಮ ನುಸ್ಯಾಂಶ್ಚ ಯಥಾವಿಧಿ I ೨೩ ॥ 

೧೮. ಇಂತು ವಿಷ್ಣುನಿಗೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತೆಭರಿತನಾಗಿ 

ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ ಬೇಕು. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯತ್ನ 

ದಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣದಿಂದಲೂ ಸ ಸ್ನಾನಾದಿ ನಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು "ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. | 
೧೯. ನಿನ್ಣುಭಕ್ತ ಇದ ಮಾನವನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಸಕ್ಟೃದ 

ಚತುರ್ದಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ದೇವ 

ಸೂಜೆಯನ್ನು ನೆರನೇರಿಸಬೇಕು. 

೨೦. ಹೀಗೆ ಚತುರ್ದಶಿ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ 

ಮನುಷ್ಯನು ವೈಕುಂಠಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮಾನನೆನಿಸುವನು. : 

೨೧. ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಭಕ್ತನು ಇದೇ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸಲು ಶಿವಪುರ 

ದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಣಗಳಂತೆಯೆ ಆನಂದಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಪಿತೃಗಳ 
ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

೨೨. ಆದರಿಂದ ಪಿತೃ ಗಳು ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗೂ ತ್ರ ಪ್ಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದು 

ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 'ಕರ್ಮದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು 

ಮೌನಿಯೂ, , ಸಂಯತಮಾನಸನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 

೨೩, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸ ಸನೆಯನ್ನೂ, ಪರಮಪಾವನವಾದ 

ಇಯತ್ರಿಯ ಜನವನ್ನೂ ಮುಗಸಿಕೊಂಡು ಪಿತೃ ಗಳಿಗೂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ 

ುನುಷ್ಯರಿಗೂ ಯಥಾನಿಧಿಯಾಗಿ ತರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 



ಸಸ್ತಷಷ್ಟ್ಯ್ಯುತ್ತರಶ ಶತತನೊೋ ಧ್ಯಾಯ ಯು ೯೧ 

ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮಾರ್ಕಂಡೇಶಸ್ಯ ವಾ ಪುನಃ । 

ಯಗ್ಯಜುಃಸಾಮಮಂತ್ರಾಂಶ್ಚ ಜಪೇದತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ ೨೪ ॥ 

ಯಚಮೇಕಾಂ ಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ಯಗ್ವೇದಸ್ಯ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ । 

ಯಜುರ್ನೇದಸ್ಯ ಯಜುಷಾ ಸಾಮ್ನಾ ಸಾಮಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥೨೫॥ 

ಏಕಸ್ಮಿನ್ಫೋಜಿತೇ ವಿಪ್ರೇ ಕೋಟರ್ಭವತಿ ಭೋಜಿತಾ | 

ಮೃತಪ್ರಜಾ ತು ಯಾ ನಾರೀ ವಂಧ ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಜನನೀ ತಥಾ ॥ ೨೬ ॥ 

ರುದ್ರಾಂಸ್ತು ನಿಧಿನಜ್ಞ KE ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ವೇದತತ್ತ್ವನಿತ* । 
ಬಿಂಗಸ್ಥ ದಕ್ಷ ಕ್ಸಿಣೇ : ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಸ್ಥಾ ಪಯೇತ್ಯ ಲಶಂ ಶಿವಂ 1 ೨೭ ॥ 

ವತ ಸಮಾಸ ತಿ ತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ ಾಗೆಯುಷಮಕಲ್ಲ ಷೆಂ ॥ ೨೮ ॥ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರವೃಕ್ಷಾ ನೋ ದೂರಸ್ಥಾನಸಿ ಪಶ್ಯತಿ 

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಶಂಕರೋಂಬ್ರನೀತ್ ॥೨೯॥ 

೨೪. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಇದಿರನಲ್ಲೊ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರನ ಸಮ್ಮುಖ 
ದಲ್ಲೊ ಥಿಂತು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ಮಂತ್ರ ಗಳನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಫಿಸ 

ಬೇಕು. 

೨೫. ಖಯಗ್ವೇದದ ಒಂದು ಖುಕ್ತನ್ನು ಸಠಿಸಿದರೂ ಯಜುರ್ವೇದದ 

ಒಂದು ಯಜುಸ್ಸನ್ನು ಜಸಿಸಿದರೂ, ಸಾಮವೇದದ ಒಂದು ಸಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿ 

ದರೂ ಸಮಗ್ರವೆ ವಿ ೇದವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು 

೨೬. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾರ ಹ್ಮಣನಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನಿ ಟಿ ರೂ, ಒಂದುಕೋಟ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉ ಇಬಡಿಸಿದಂತಾಗು ವುದು. ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ಮಕ್ಕಳಿನವಳೂ, 

ಬಂಜೆಯೂ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಹೆರುವವಳೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

೨೭. ವೇದಗಳ ರಹಸ್ಕಾ )ರ್ಥಗಳನ್ನರಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ನಿಧಿನಿಹಿತನಾಗಿ 

ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಮಂತ್ರ ಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವ ರಲಿಂಗದ ದಕ್ಷಿಣ 

ದಿಶ್ವಿ ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಳಶವೊಂದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಸಬೇಕು. 

೨೮. ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೊಂದು ಅನುವಾಕಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ 

ಆ ಕಳಶದ ಉದಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಅಂತು 

ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ದೀರ್ಫಾಯುಷ್ಯವಂತನೂ ನಿಷ್ಕ ಲ್ಮಷನೂ ಆದ ಪುತ್ರ 

ನನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. 

೨೯, ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರತೀರ್ಥದ ವೃತ್ತ ಗಳನ್ನು ಯಾವನು ದೂರದಿಂದ 

ಲಾದರೂ ನೋಡುವನೊ, ಆವನೂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಕಾದಿ ಮಶೂ ಪಾತಕಗಳಿಂದಲೂ 

ಮುಕ್ತನಾಗುವೆನೆಂದು ಶಿವನು ಹೇಳಿರುವ 



೪೪ 2 

ಯ ಇದಂ ಶ ಜುಯಾದ್ಭಕ್ಯಾ ಪಠೇದ್ವಾ ನೃಪಸತ್ತ ಮ ! 

ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾ ತ್ಮಾ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ 
1 ೩೦ 

ಇದಂ ಯಶಸ ಮಾಯುಷ್ಯ 0 ಧನ್ಯ ೦ ದುಃಸ್ಟ ಸ ನಾಶನಂ | 

ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ವಾಂಪಿ ಸರ್ವಸಾಪಪ್ರ ನ ೋಚನಂ 1೩೧॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ತ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀಪಾಖಂಡೇ 

44 ಮಾರ್ತಂಡೇಶ ಠತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನಂ ೨ 

ನಾಮ ಸಪ್ತಷಷ್ಟ್ರ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂದಧ್ಯಾಯಃ 

«ರ ರಾಜಸತ್ತಮನೆ! ಯಾನನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಪಠಿಸ. ಅಥವಾ ಕೇಳುವನೊ, ಅವನೂ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು 

ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

೩೧. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಓದುವವರಿಗೂ ಕೇಳುವನರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ , 

ಆಯುಷ್ಯ ವನ್ನೂ , ಧನನನ್ನೂ ಕೊಡುವುದು. ದುಷ್ಟಸ್ವ ಪ್ನಗಳನ್ನೂ ನಾಶ 

ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಪಾತಕಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ಶಿ೬ ಸಾ '೦ದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ "ಅವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

« ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ ರೆತೀರ್ಥೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ”' ವೆಂಬ 

ನೂರರನತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಅಥಾಷ್ಟೃಷಷ್ಯ್ಯ್ಯುತ್ತ ತ್ರರಶತತಮೊಆಧ್ಯಾಯಃ 

ಅಂಕೂರೇಶ ಶ್ರ ರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನಂ' 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ನರ್ಮದಾದಕ್ಷಿಣೇ ರೋಧಸ್ಯಂಕೂರೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ | 
ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರು 
ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಂ ಮಹಾರಕ್ಟ ಆರಾಧ್ಯ ತು ಮಹೇಶ್ವರಂ । 

ಶಂಕರಂ ಜಗತಃ ಪ್ರಾಣಂ ಸ್ಮ್ರೃತಿಮಾತ್ರಾಂವಹಾರಿಣಂ !1೨॥ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ :-- 

ಕಿಂ ತದ್ರಕ್ಸೋ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಂ ನಾನು ಕಸ್ಯ ಮಾನ್ವಯೇ 

ಏತದ್ವಿಸ್ತರತಃ ಸರ್ವಂ ಕಥಯಸ್ವ ಮಮಾನಘ : NN 

ಅಜಾ 2್ಲನತಿಮಿರಾಂಧಾ ಯೇ ಪುಮಾಂಸಃ ಪಾಪಕಾರಿಣಃ । 

ಯುಷ ದ್ವಿಥೈರ್ದೀಪಭೂತ್ಯೆಃ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸಚರಾಚರಂ YH 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಆಂಕೂರೇಶ ಕರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ನರ್ಮದೆಯ ದಕಿ ಸಣದ ದಡದಲ್ಲಿ 

ಉ ಕ್ರಮವೂ, ಸಕಲಗುಣಸಂಸನ್ನವೂ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರ ಖ್ಯಾತವೂ 
ಆದ ಅಂಕೂರೇಶ್ವರವೆಂಬ ತೀರ್ಥವಿರುವುದು. 

೨. ಸುಖಪ್ರದನೂ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣನೂ, ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ 

ಪಾತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವನೂ ಆದ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫೂಜಿಸಿ 

ರಾಕ್ಚಸನೊಬ್ಬನು ಸಿದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದನು. 

೩. , ಲ ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣಕ್ತಿ (ಷ್ಟ ನೆ! ಆ ರಾಕ್ಸುಸನು 

ಸ್ಸ 

ವಿಸ್ತಾ ರವಾಗಿ ನನ ಸೆ ತಿಳಿಸು. 

೪, ಪಾಪಕರ್ನಿಗಳಾಗಿ ಅಜ್ಞಾ ನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಗಾಣದ 

ಮನುಜರು ದೀಪಗಳಂತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಂತಹನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ 
ವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಖುವರು. 
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ತೆ 

ಧರ್ಮಪುತ್ರವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ । 

ಸ್ಮಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ಬಭಾಷೇ ತಾಂ ಕಥಾಂ ಪಾಹಪ್ರಣಾಶನೀಂ !೫॥ 
ಅ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಮಾನಸೋ ಬ್ರ ಹ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಃ ಪುಲಸ್ಕ್ಯೋ ನಾಮ ಪಾರ್ಥಿವ । 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವಕ್ತಾ ಚ ಸಾಕ್ಸಾದ್ವೇಧಾ ಇವಾಂಪರಃ | ೬॥ 
ತೃಣಬಿಂದುಸುತಾ ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಂಃ ಸೀತ್ಸರಮೇಷ್ಠಿನಃ । 

ತಸ್ಯ ಧರ್ಮಪ್ರಸಂಗೇನ ಪುತ್ರೋ ಜಾತೋ ಮಹಾಮನಾಃ 1೭॥ 

ಯಸ್ಮಾದ್ವೇದೇತಿಹಾಸೈಶ್ಚ ಸಷಡಂಗಪದಕ್ರಮಾಃ । 

ವಿಶ್ರಾಂತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ದತ್ತಾ ನಾಮ ವಿಶ್ರನಸೇತಿ ಚ 1 ೮॥ 
ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಲಿದಥ ಹಾಲೇ ಚೆ ಭರದ್ವಾಜೋ ಮಹಾಮುನಿಃ । 

ಸ್ಮಸುತಾಂ ಪ್ರದದೌ ರಾಜನ್ಮುದಾ ವಿಶ್ರವಸೇ ನೃಪ 1೯॥ 
ಸ ತಯಾ ರಮತೇ ಸಾರ್ಧಂ ಪೌಲೋಮ್ಯಾ ಮಧವಾ ಇವ । 
ಮುದಾ ಪರಮಯಾ ರಾಜನ್ಸಾಅಹ್ಮಣೋ ನೇದನಿತ್ತಮಃ I ೧೦ ॥ 

೫. ಧರ್ಮಪುತ್ರನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುನಿವರ್ಯನಾದ ಮಾರ್ಕಂಡೇ 
ಯನು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿ ಪಸಾಸನಾಶಕನಾದ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲುಪ 
ಕ್ರಮಿಸಿದನು. 

೬, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಮಹಾರಾಜನೆ! ಚತುರ್ಮಖ 
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪುಲಸ್ಕೃನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಆತನು ವೇದ 
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮನೆನಿಸಿದ್ದನು. 
೭.೮ ಪುಲಸ್ಕೃಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತೃಣಬಿಂದುಮುಹರ್ಷಿಯ ಮಗಳು ಪತ್ನಿ 

ಯಾದಳು. ಆತನು ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಲು ಮಹಾಮತಿಯಾದ 

ಪುತ್ರನೊಬ್ಬನಾದನು. 
೮. ಸಡಂಗಗಳನ್ನೂ , ಪದಕ್ರ ಮುಪಾಠಗಳ ಸಹಿತವಾದ ವೇದರಾಶಿ 

ಯನ್ನೂ, ಇ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಹ್ಮನು ಆತನನ್ನು ವಿಶಾ ್ರಾಂತಿಸ್ಥಾನ 
ವನ್ನಾಗಿ ವ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ 'ಅತನಿಗೆ ನಶ kp ್ಸಿಂದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು. 

ರಾಜನೆ! ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲವು ಕಳೆಯಲು ಭರದ್ವಾಜನೆಂಬ 
ಮಹಯ ಬ್ಬನು ಟಿ ವಿಶ್ರ ವಸ್ಸಿ ಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು 
ಮದುನೆಮಾಡಿಕೊಟ ನು. 

೧೦. ಧರ್ಮರಾಜನ! ವೇದಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆತನು ಪರಮಾನಂದ 
ದಿಂದ ಆಕೆಯೊಡನೆ ಇಂದ್ರನು : ಶಚೀೀವಿಯೊಡನೆ ಏಂತೋ ಅಂತು ರಮಿಸು 
ತಿ ತಿ ದ್ದನು, 



ಅಸ್ಥ ಸಷು ತುರಶತತಮೋಧಿಧ್ಯಾಯಃ ೯೯೫ 

Wp ನಿತ್ರ ವಸೋ ರಾಜನ್ನಾ ಮ್ಮಾ ಪೈಕ ಕವಣಃ ಕ್ರು ತಃ 1೧೧॥ 

ಸೋಪಿ ಮೌನವ ತಂ ಕೃತಾ ಬಾಲಭಾವಾದ್ಯುಧಿಷಿರೆ | 

ಸರ್ವಭೂತಾಂಭಯಂ ದತ್ಕಾ ಚಚಾರ ಪರಮಂ ವ್ರತಂ ॥ ೧೨ ॥ 

ತಸ ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಭಿಃ ಸಹ । 

ಸಖಿತ್ವಂ ಚೇಶ್ವರೋ ದತ್ವಾ ಧನದತ್ವಂ ಜಗಾಮಹ 1 ೧೩ ॥ 

ಯಮೇಂದ್ರವರುಣಾನಾಂ ಚ ಚತುರ್ಥಸ್ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯಸಿ । 

ಹ್ಮಾಃಪ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಜಗಾಮಾಶು ಲೋಕಪಾಲತ ನನಾ್ಸತಂ 1 ೧೪ ॥ 

ಮ ಸ ನಂತರೇ. ಕಾಲೀ ಕ್ರೈಕಸೀ ನಾಮ ರಾಕುಸಿ 

ಹಾತಾಲಂ ಭೂತಲಂ ತೃಕ್ತ್ವಾ ವಿಶ್ರವಂ ಚಕನೆ ಶೇ "ಪತಿಂ il ೧೫ ॥ 

ಪುತ್ರೋಂಥ ರಾನಣೋ ಜಾತಸ್ತ್ವಸ್ಯಾ ಭರತಸತ್ತಮ । 

ರ್ರೀ ಮಹಾರಕ್ಕೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಚ ವಿಭೀಷಣಃ ॥ ೧೬॥ ಕುಂ ಭ ಶ್ 

ಲೆ ವಿಶ್ರವಸ್ಸಿಗೆ ಸಕಲಸದ್ದುಣಗಳಿಂದಲೂ 

್ಲ ತೃತನಾ ನಾಡ. ಪುತ್ರ ನು ಉಂ ಬಾದನು. 

ಆತನು ಬಾಲ್ಬಾ )ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮೌನ 

ಸಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಭಯನನ್ಸಿ ತ್ತು ಮಹಾ ತಸಸ್ಪ [2 * wd (4 

ದ. ಸಂತುಷ್ಣ ರಾದರು. ಈಶ ರನು CAM ತನ್ನ ರ 

ನವನಿಧಿಗಳ ಆಧಿಪತ್ಯ ವನ್ನೂ "ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದನು. 

೧೪. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೂ ಅತನ” ಮನೋಭೀಷ್ಟವಾದ ಲೋಕಪಾಲಪದವಿ 

ಯಸ್ಸಿತ್ತು, "ಯಮ, ಇಂದ್ರ, ವರುಣರಂತೆ ನೀನೂ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 
ಅಧಿಸತಿಯಾಗುವೆ?' ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 

ಮಾಡಿದನು. 

೧೫. ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಕಾಲದಮೇಲ ಕೆ.ಕಸಿಯೆಂಬ ರಾಕ್ಚಸಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳು yy we 
ಘೆ ೪) 

ಭೂಲೋಕ ಪಾತ ಇಳರೋಕ ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಆವಿ ವಿಶ್ರವಸ್ಸನ್ನೇ 
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ಕುಂಭಕ್ತಿ ವ ನಿಶುಂಭಶ್ಚ ಕುಂಭಕರ್ಣಸುತಾವುಭೌ । 

ಮಹ ಗಾಜಲೌ ಮುಹಾನೀರ್ಯೌ ಮಹಾಂತೌ ಪುರುಷೋತ್ಕಮ ॥ ೧೭॥ 

ಅಂಕೂರೋ ರಾಕ್ಷಸಶ್ರೆ ೇಷ್ಮಃ ಕುಂಭಸ್ಕ ತನಯೋ ಮಹಾನ್ | 

ವಿಭೀಷಣಂ ಚ ಗುಣನದ್ದ ಸ್ಟ್ಟೈನಂ ರಾಕ್ಚಸೋತ್ತಮಃ ॥ ೧೮ ॥ 

ತತಃ ಸ ಯೌವನಂ ಪ್ರಾ ಪ್ರ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ರಕ್ಸಃಪಿತಾಮಹಂ | | 

ಪರಂ ನಿರ್ನೇದಮಾಸಸ್ನಶ ಜಾಕಿ ಸುಮಹತ್ತಪಃ 1 ೧೯॥ 

ದಕ್ಷಿಣಂ ಪಶ್ಚಿಮಂ ಗತ್ವಾ ಸಾಗರಂ ಪೂರ್ವಮುತ್ತರಂ | 

ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಹ್ಯಂಕೂರೋ ರಾಕ್ಸ ಸೇಶ್ವರಃ | ೨೦ ॥ 

ತಪಶ್ಚಚಾರ ಸುಮಹದ್ದಿನ್ಯಂ ವರ್ಷಶತಂ ಕಲ | 

ತತಸ್ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾದೇನಃ ಸಾಕ್ಸಾತ್ಸರಪುರಂಜಯಃ | ೨೧ ॥ 

ವರೇಣ ಭಂದಯಾಮಾಸ ರಾಕ್ಸ್ಸಸಂ ವ್ಸ  ಷಕೇತನಃ | 

ವರಂ ವೃಣೇಷ್ವ ಭದ್ರಂ ತೇ 3ನ ದಾಸ್ಯಾ ಮಿ ಸುವ್ರತ _॥೨೨॥ 

೧೭. ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಕುಂಭ, ನಿಕುಂಭರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿ 

ದರು. ರಾಜೇಂದ್ರನೆ! ಅವರು ಮಹಾಸರಾಕ್ರವಮಿಗಳೂ, ಬಲಶಾಲಿಗಳೂ, 

ಯುದ ದ್ದ ದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ರಿಣಾಮದವರೂ ಆಗಿದ್ದ ರು. 

"೧೮. ರಾಕ್ಟ ಇಕಿ (ಷ್ಕನೂ, ಮಹಾತ ನೂ ಆದ ಅಂಕೂರನೆಂಬುವನು 

ಕುಂಭನಿಗೆ ಮಗನು. ಆ ರಾಕ್ಸಸೋತ್ತ ಮನು ವಿಭೀಷಣನು ಗುಣವಂತ 

ನಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

೧೯. ಯೌವನವಂತನಾದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಿತಾಮಹನು ರಾಕ್ಸಸಪ್ರ ಸ್ರವೃತ್ತಿ 
ಯವನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳವಾದ ಜುಗುಪೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೀರ್ಫ್ಥ 

ವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನಾ ಚರಿಸಿದನು. 

೨೦. ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿವ ಶಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ 

ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂಕೂರನೆಂಬ ರಾಕ್ಸೃಸೆ ದೆ. ನನು ಪ್ರಸಂಗವಶದಿಂದ ನರ್ಮದೆ 

ಯನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿದನು. 

೨೧. ದೇವಮಾನದಿಂದ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಮಹತ್ತರವಾದ 
ತನಸ್ಸನ್ಮು ಮಾಡಲು ಶತ್ರುಪುರನಾಶಕನಾದ ಮಹಾದೇವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ 
ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 

೨.೨, ವೃಷಭವಾಹನನಾದ ಆತನು ರಾಕ ಶ್ಸಸನನ್ನು ವರಪ್ರಪಾನದಿಂದ 
ಪ.ಲೋಭಿಸಿ " ಸಕ್ಕ ಸುವ್ರತನೆ! ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಮ ಡನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ. ಕೊಡು 
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ಪ್ರೋವಾಚ ರಾಕ್ಷಸೋ ವಾಕ್ಯಂ ದೇವದೇವಂ ಮಹೇಶ್ವ ರಂ। 

ವರದಂ ಸೆ ಅಗ್ರ! ತೋ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರ ಣವ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ ೨೩ ॥ 

ಯದಿ ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾದೇವ ಡೋಸ ಸುರೇಶ್ವರ । 

ದುರ್ಲಭಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾನಮರತ್ಕಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ “ಮೀ ॥ ೨೪ 
ಮಮ ನಾಮ್ನಾ ಸ್ಥಿತೋಂನೇನ ವರೇಣ ತಿ 3 ಪ್ರರಾಂತಕ 
ಸದಾ ಸನ್ನಿ ಹತೋ ಪ್ಯತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಭವಿತುನುರ್ಹಸಿ ॥ ೨೫ ॥ 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ: 

ಯಾವದ್ವಿಭೀಷಣಮತಂ ಯಾವದ್ಧರ್ಮನಿಷೇವಣಂ 

ಕರಿಷ್ಯಸಿ ದೃಢಾತ್ಮಾ ತ್ವಂ ತಾವದೇತದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೨೬ ॥ 

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಯಯೌ ದೇವಃ ಸರ್ವದೈನತಪೂಜಿತಃ । 
ನಿಮಾನೇನಾಂರ್ಕವರ್ಣೇನ ಕೈಲಾಸಂ ಧರಚೀಧರಂ I ೨೭ ॥ 

ಗತೇ ಚಾದರ್ಶನಂ ದೇವೇ ಸ್ನಾತ್ವಾಚಮ್ಯ ನಿಧಾನತಃ : 

ಸ್ಥ್ಮಾಪಯಾಮಾಸ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೈಂಕೂರೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ ॥ ೨೮ ॥ 

೨೩. ಇಂತು ವರಪ್ರದನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ 

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಂಕೂರನು ದೇವದೇವನಾದ ಆತನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ಪಿಸಿ 

ಕೊಂಡನು. 

೨೪. ಮಹಾಜೀವನ! ದೇವಾಧಿದೇವನೆ! ನೀನು ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಸಂತುಸ್ಟನಾಗಿ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವೆಯಾದರೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭ 

ವಾದ ಅಮರಪದವಿಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. 

೨೫. ತ್ರ ಪುರಾಂತಕನೆ! ಈ ವರದ ಫಲವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ 

ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ಸಿಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು. 

೨೬. ಈಶ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ವಿಭೀಷಣನ ಮತವನ್ನು ತಿಳಿದು 

ಅದರಂತೆ ನೀನು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೃಢವಾನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನಾ 

ಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೊ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ನೆರವೇರುವುದು. 

೨೭. ಇಂತೆಂದು ನುಡಿದು ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು 

ಸೂರ್ಯತೇಜ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೈಲಾಸಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ವರನು 

ಹೊರಟುಹೋದನು. 

೨೮. ರಾಜೇಂದ ನೆ! 

ಚಮನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಧಿ 

ಲಿಂಗನ ನ್ಸು ಪ್ರತಿ ಸಿದನು. 

ಆ ದೇವದೇವನು ಆದೃಶ್ಯನ § ಗಲು ಆತನು ಸಾ ನಾ 

ವಿಹಿತರೀತಿಯಿಂದ Ke ಇದ ಅಂಕೂರೇಶ್ವರ 
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ಗಂಧಸುಸ್ಪೈಸ್ತಥಾ ಧೂಪೈರ್ವಸ್ತ್ರಾಃ ಲಂಕಾರಭೂಷಣೈಃ | 

ಸತಾಕೈಶ್ಚಾಮರೈಶೃತ್ರೈರ್ಜಯಶಜ್ಜಾದಿಮಂಗಲೈಃ | ೨೯॥ 

ಸೂಜಯಿತ್ವಾ ಸುರೇಶಾನಂ ಸ್ತೋತ್ರೈರ್ಹೃದ್ಯೈಃ ಸುಪುಷ್ಕಲೈಃ । 
ಜಗಾಮ ಭವನಂ ರಕ್ಟೋ ಯತ್ರ ರಾಜಾ ವಿಭೀಷಣಃ i ೩೦ u 

ಪೂಜಿತಃ ಸ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ದಾನಸನ್ಮಾನಗೌರವೈಃ | 
ಸೌದರ್ಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಭಾವೇ ಸೋಂನವಾತ್ಸೀತ್ರರಯಾ ಮುದಾ ॥೩೧॥ 

ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತಾ ಪೂಜಯೇತ್ಸರಮೇಶ್ವರಂ | 

ಅಂಕೂರೇಶ್ವರನಾಮಾನಂ ಸೊ ಶ್ವಮೇಢಫಲಂ ಲಭೇತ್ N೩೨ 

ಮಾಂಡನ್ಯಖಾತಮಾರಭ್ಯ ಸಂಗಮಂ ಮಾಸಿ ಯಚ್ಛುಭಂ 

ರೇವಾಯಾ ಆಮಲಕ್ಕಾಶ್ಚ ದೇವಕ್ಸೇತ್ರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ॥ ೩೩ ॥ 
ವ ಇಂಡನ್ಯಖಾತಾತ್ಪಶ್ವಿ ಮತಸ್ಕೀರ್ಥಂ ತದಂಕೂರೇಶ್ವರಂ | 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶುಚಿಃ ಪ್ರಯತಮಾನಸಃ । 

ಸಂಧ್ಯಾಮಾಚನ್ಯು ಯತ್ನೇನ ಜಪಂ ಕೃತ್ವಾಃಥ ಭಾರತ | ೩೪ ॥ 

5೯. ಗಂಧಪು್ರಷ್ಟಧೂಸಗಳು, ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, 

ತಾಕೆಗಳು, ಭತ್ರಚಾಮರಗಳು, ಮಂಗಳೆವಾದ್ಯಗಳು, ಜಯಕಾರಗಳು 

ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. 

೩೦. ಇಂತು ಹೃದ್ಯಗಳೂ, ದೀರ್ಫ್ಥಗಳೂ ಆದ ಸ್ರೋತ್ರಗಳಿಂದ ಸುರೇಶ್ವರ 
ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆ ರಾಶ್ಚಸೇಂದ್ರನು ರಾಜನಾದ ನಿಭೀಷಣನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು 
ಬಂದನು. 

ಓಗ. ವಿಭೀಷಣನೂ ಆತನನ್ನು ದಾನ, ಮಾನ, ಗೌರವಗಳಿಂದ ಉಚಿತ 
ವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸೋದಸಸ್ರೀತಿಯಿಂಡ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಅಲ್ಲಿಯೇ 

ದವನು ಅಶ್ವನೇಧಯಜ್ಞದ ಫಲವನ್ನು 

೩೩-೩೪, ಮಾಂಡವ್ಯಖಾತದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ನರ್ಮದೆ ಮತ್ತ, 
ಅಮಲಕೇನದಿಗಳು ಸಂಗಮನಾಗುವವನರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಮಹೇಶ್ತರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ 
ವಾಗಿ ದೇವಕ್ಸೇತ್ರವೆನಿಸಿರುವುದು. ಈ ಅಂಕೂರೇಶ್ವರವು ಮಾಂಡವ್ಯಖಾತಕ್ಕೆ 
ಶಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವುದು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನುಮಾಡಿ ರಿರ್ಮಲನಾದ ಮಾನ 
ವನು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಚಮನಪೂರ್ವಕ 
ವಾಗಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
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ಸಚ್ಛೈಲಃಕ್ಲಿ ಹ ವಸನೋ ಮೌನಮಾಸ್ನಾ ಯ ಸಂಯೆತಃ ॥ ೩೫ ॥ 

ಅಷ್ಟ ಮ್ಯಾ ೦ ವಾ ಚತುರ್ದಶಾ ;ಮುಪೋಷ್ಯ ನಿಧಿವನ್ನರಃ । 

ಪೂಜಾಂ ಮಃ ಕುರುತೇ ರಾಜಂಸ್ತೃಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ॥ ೩೬ ॥ 

ಸಾಗ್ರಂ ತು ಯೋಜನಶತಂ ತೀರ್ಥಾನ್ಯಾಯತನಾಸಿ ಚ । 
ಭವಂತಿ ತಾನಿ ದೃಷ್ಟಾನಿ ತತಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ ೩೭ ॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯದ್ದಾನಂ ದೇವಮುದ್ದಿಶ್ಶ ದೀಯತೇ! 

ಸ್ನಾತ್ವಾ ತು ವಿಧಿನತ್ಪಾತ್ರೇ ತದಕ್ಟಯಮುದಾಪೃತಂ 1 ೩೮ ॥ 
ಹೋಮಾದ್ದಶಗುಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಫಲಂ ಜಾಪ್ಕೇ ತತೋಧಿಕಂ । 

ತ್ರಿಗುಣಂ ಚೋಪವಾಸೇನ ಸ್ನಾನೇನ ಚ ಚತುರ್ಗುಣಂ HAF 

ಸನ್ಯಾಸಂ ಕುರುತೇ ಯಸ್ತು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಂ ಕರೋತಿ ಮಾ । 

ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ರುದ್ರಲೋಕಾದಸಂಶಯಂ 1 ೪೦॥ 

ಕರಗ 

೩೫. ಪಿತೃಗಳಿಗೂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ತರ್ಪಣಗಳನ್ನಿತ್ತು, 

ಸಚೇಲಸ್ಲಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒದ್ದೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಯಿಂದಲೇ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ 

ಮೌನವನ್ನವಲಂಬಿಸಬೇಕು. 

೩೬. ಆಯ್ಕಾ ರಾಜನೆ! ಇಂತಹ ವಿಧಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು 

ಚತುರ್ದಶಿಯ ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕೂರೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನ ಪುಣ್ಯ 

ಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. 

೩೭. ಒಂದುನೂರು ಯೋಜನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ: ತೀರ್ಥಗಳನ್ನೂ, 

ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಆತನು ನೋಡಿದಂತಾಗುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ ಪಾಪಗಳನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. 
೩೮. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವಿಧಿಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಪಾತ್ರನಾದವನಿಗೆ 

ಮಹಾದೇನನ ಪಿ ಪ್ರೀತೃರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವರೊ ಅದು ಆನಂತ 

ಫಲದಾಯಕವೆಂದು "ಹೇಳುವರು. 

೩೯. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ ವಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನವನು ಮಾಡುವುದು 
ರು ಗು ದಷ್ಟು 
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ಮಿಕೀಟಿಪತೆಂಗಾನಾಂ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ । 

ಅಂಕೂರೇಶ್ವರ ನಾಮಾಖ್ಯೇ ಮೃತಾನಾಂ ಸುಗತಿರ್ಭವೇತ್ 1 ೪೧॥ 

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ರಾಜನ್ನಂಕೂರೇಶ್ವರಸಂಭನಂ । 
ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಂ ಪರಮಂ ಪಾಪನಾಶನಂ 1 ೪೨ ॥ 

ಯೇ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯೇದಂ ಕೀರ್ತ್ಯಮಾನಂ ಮಹಾಫಲಂ | 

ಲಭಂತೇ ನಾಂತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಶಿವಸ್ಯ ಭುವನಂ ಹಿತೇ 1 ೪೩॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇಆವಂತ್ಕಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
66 ಅಂಕೂರೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮವರ್ಣನಂ?? 

ನಾಮಾಷ್ಟಷಷ್ಟ್ಯುತ್ತರಶತತನೋತಧ್ಯಾಯಃ 

೪೧. ಯುಧಿಸ್ಠಿರನೆ! ಆ ಅಂಕೂರೇಶ್ವರವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ 
ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟಿ ಪತಂಗಗಳಿಗು ಸಹ ದೇಹಾವಸಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯು 
ಲಭಿಸುವುದು. 

. ಮಹಾರಾಜನೆ! ಇಂತು ಸಕಲ ಗುಣಭರಿತವೂ, ಉತ ಶ್ರಮವೂ, 
ಧಾಪನಾಶಕವ್ರ ಆದ ಅಂಕೂರೇಶ್ವ ರವೆಂಬ ತೀರ್ಥವುದ್ಧ ವಿಸಿದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು 
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆನು. 

೪೩. ಯಾರುಭಕ್ತಿಯುಕ್ತರಾಗಿ ಈ ಮಹಾಫಲದಾಯಕವಾದಅಧ್ಯಾಯದ 
ಕೀರ್ತನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವರೊ, ಅವರೂ ಕೂಡ ಶಿವನ ಆವಾಸವನ್ನು ಹೋಗಿ 
ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ದಾ ಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೀಪಾಖಂ ಡದಲ್ಲಿ 

"" ಅಂ ಕೂರೇಶ ರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ $ವರ್ಣನ??ವೆಂಬ 
ಸೂರರವತ್ತೆ ರಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ತೆ 

ಅಥ್ಸೈಕೋನಸಪ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

*ಇಾವುಮೋದಿನೀಹರಣವಣರನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋಗಚ್ಛೆ ೇತ್ಸರಂ ತೀರ್ಥಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ । 

ಮಾಂಡವೋ "ಯತ್ರ ಸಂಸಿದ್ಧ ಯಸಿರ್ನಾರಾಯಣಸ್ತಥಾ 1೧॥ 

ನಾರಾಯಣೇನ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶೂಲಸ್ಕೇನ ಕೃತಾ ಪುರಾ | 

ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಮಹಾರಾಜ ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪಕಂಚುಕಾತ್ ॥೨॥ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

ಆಶ್ಚರ್ಯಮೇತಲ್ಲೋಕೇಷು ಯತ್ತ್ವಯಾ ಕಥಿತಂ ಮುನೇ 

ನ ದೃಷ್ಟಂ ನ ಶ್ರುತಂ ತಾತ ಶೂಲಸ್ತೇನ ತಪಃ ಕೃತಂ ೩ 

ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಕಥಯ ಮೇ ಯಷಿಭಿಃ ಸಹಿತಸ್ಯ ವೈ । 

ಅಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮಾಂಡವ್ಯಸ್ಯ ಕುತೂಹಲಾತ್ ॥೪॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಕಾಮಮೋದಿಸನೀಹರಣವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಬಳಿಕ ಪುಣ್ಯಾ: ಪ್ರದವೂ, ಪಾಸ 

ಪ್ರಣಾಶಕವೂ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೇ 

ಮಾಂಡವ್ಯನೂ ಮಹರ್ಷಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೂ ತಸಸ್ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 

೨. ಮಹಾರಾಜಕನೆ! ಶೂಲಕ್ಯೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾರಾಯಣನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 

ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಇೃನದಿಂದಲೇ ಮಾನವನು ಪಾಪವೆಂಬ ಕಂಚುಕ 

ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. 

೩. ಯುಧಿಸ್ಮಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮುನಿವರ್ಯನೆ! ನೀನು ಹೇಳುವ 

ವಿಷಯವು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಆಶ ಶ್ರರ್ಯಕಾರಕಮಾಗಿರುವುದು. ಶೂಲ 

ಕ್ಲೀರಿದವನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದುದನ್ನು ನಾಸೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿ 

ದುದೂ ಇಲ್ಲ. 

೪. ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖುಷಿಸ 

ಮಾಂಡವ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೂ ಈ ತೀರ್ಥದ ಮಾಹಾತ್ಮ ವನ್ನೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ 

ಹೇಳುವವನಾಗು. 



೧೦೦೨ ಶ್ರೀ ಸ್ನಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಶೃಣು ರಾಜನ್ ಯಥಾ ವೃತ್ತಂ ಪುರಾ ತ್ರೇತಾಯುಗೇ ಕ್ಸಿತೌ । 

ಲೋಕಪಾಲೋಪನೋ ರಾಜಾ ದೇವಸನ್ನೋ ಮಹಾಮತಿಃ 1೫॥ 

ಧರ್ನುಜ್ಞಶ್ನ ಕೃತಜ್ಞಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾ ದಾನರತಃ ಸದಾ । 

ಪ್ರಜಾ ರರಕ್ಟ ಯತ್ನೇನ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಾನಿವೌರಸಾನ್ 1 ೬॥ 

ದಾತ್ಯಾಯನೀ ಪ್ರಿಯಾ ಭಾರ್ಯಾ ತಸ್ಯ ರಾಜ್ಞೋ ವಶಾನುಗಾ | 

ಹಾರನೂಪುರಘೋಷೇಣ ರುಂಂಕಾರರವನಾದಿತಾ 1೭॥ 

ಪರಸ್ಪರಂ ತಯೋಃ ಪ್ರೀತಿರ್ವರ್ಧತೇಂ ಸುದಿನಂ ನೃಪ | 
ವಂಶಸ್ತಂಜೇ ಸ್ಥಿತೋ ರಾಜಾ ಸಂಶಾಸ್ತಿ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಂ EN 
ಪಸ್ಯೃಶ್ವರಫಸಂಪೂರ್ಣಾಂ ಧನವಾಹನಸಂಯುತಾಂ | 

ಅಲಂಕೃತೋ ಗುಣೈಃ ಸರ್ನ್ವೈರನಪತ್ಕೋ ಮಹೀಪತಿಃ nen 

ದುಃಖೇನ ಮಹತಾವಿಸ್ಟಃ ಸಂತಪ್ರಃ ಸಂತತಿಂ ವಿನಾ | 
ಸ್ನಾನಹೋಮರತೋ ನಿತ್ಯಂ ದ್ಯಾದಶಾಬ್ದಾನಿ ಭಾರತ 1 ೧೦ ॥ 

೫-೬, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜನೆ! ಹಂಡೆ 
ತ್ರೇತಾಯುಗದ 4 ಭಂಮುಂಡಲದ್ಲ ನಡೆದ ನಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳು. ಮಹಾ 
ಬುದ್ದಿಶಾಲಿಯೂ ಲೋಕಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಮಾನನೂ ಆದೆ ದೇವಸನ್ನ ನೆಂಬ ರಾಜ 
ನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನೂ, ಕೃತಜ್ಞ ನೂ ಯಜ ಸ್ಹಗಳನ್ನು 
ಮಾಡುವವನೂ, ನಿತ್ಯವೂ ದಾನನಿರತನೂ ಆದ ಆತನು ಮಕ್ಕ ಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ 
ತಂದೆಯಂತೆ ಪ ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

೭. ೮ ರಾಜನಿಗೆ ನಿ  ಯಳೂ, ವಶವ ರ್ತಿನಿಯೂ ಆದ ದಾತ್ಯಾಯನಿ 
ಯೆಂಬುವಳು ಪತ್ನಿ ಯಾಗಿದ್ದ ಳು. ಆಕೆಯು ಹಾರಗಳ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕಾಲ್ಲಡ 
ಗಳ ರುಂಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಳು. 

೮. ಮಹಾರಾಜನೆ! ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳು 
ತ್ತಿರಲು ಆ 3 ರಾಲನು ವಂಶಸ್ತ ಂಬವೆಂಬ ನಗರವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ" ಮಾಡಿ 

ಸೃ 

ಜೃವು ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದುಮ್ಯೂ ಧನ ವಾಹನ 
ಗಳಿಂದ ಫಿ ನಿಬಿಡಶೂ ಆಗಿದ್ದಿತು. ರಾಜನು ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಭೂಸಿತ 
ನಾಗಿದ್ದ ರೂ ಇ ಸಂತಾನಹೀನನಾಗಿದ್ದ ನು. 

೧೦. ಸಂತತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನುಹತ್ತ ರವಾದ ದುಃಖಕ್ಟೀಡಾಗಿ ಹನ್ನೆ ರಡು ವರ್ಷ 
ಗಳವರೆಗೂ ನಿತ ವೂ ಸ್ವಾನ ಹೋಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತ 
ನಾಗಿದ್ದನ 



ಸೃತ್ಯಧಿಕಶತತಮೊ2ಧ್ಯಾಯ: ೧೦೦೩ 

ವ್ರತೋಪವಾಸನಿಯಮೈ?ಃ ಪತ್ಚೀಭಿಃ ಸಹ ತಸ್ಮಿ ವಾನ್ 

ಆರಾಧಯದ್ಭಗವತೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಂ ಮುಂಡಮುರ್ದಿನೀಂ !೧೧॥ 

ಸ್ತೋತೈರನೇಕೈರ್ಭಕ್ಕಾ ಚೆ ಪೂಜಾವಿಧಿಸಮಾಧಿನಾ । 

ಜಯ ವಾರಾಹಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಜಯದೇವಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ 1 ೧೨ ॥ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ರೌದ್ರಿ ಚ ಕೌಮಾರಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ । 

ಪ್ರಚಂಡೇ ಭೈರವೇ ರೌದ್ರಿ ಯೋಗಿನ್ಯಾಕಾಶಗಾಮಿನಿ 1 ೧೩ ॥ 

ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ವಯಾ ಹೀನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಸಚರಾಚರೇ । 
ರಾಜ್ಞಾ ಸ್ತುತಾ ಚ ಸಂತುಷ್ಟಾ ದೇನೀ ವಚನಮಬ್ರನೀತ್ 
ನರಯಸ್ವ "ಯಥಾಕಾಮಂ ಯೆಸ್ಸಿ € ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ | 

ಆರಾಧಿತಾ ತ್ತ್ವ ಯಾ ಭಕಾ ಖ್ಯ ತುಪ್ಪಾ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇ ವರಂ 1 ೧೫ ॥ 

ದೇವಪನ್ನ ಸವಾಚ : ಎ 

ಯದಿ ತುಷ್ಬೋಎಸಿ ದೇವೇಶಿ ವರಾಃರ್ಹೋ ಯದಿ ವಾಂಪ್ಯಹಂ 

ಪುತ್ರ ಸಂತಾನಕಹಿತಂ ಸಂತಪ್ತಂ ಮಾಂ ಸಮುದ್ಧ ರ 1 ೧೬ ॥ 

೧೧. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರೊಡನೆ ಪ್ರತಗಳಿಂದಲೂ, ಉಪವಾಸ ನಿಯಮ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದನು. ಮತ್ತು ಮುಂಡಾಸುರ ನಿಷೂದನಿಯಾದ 

ತರ ಪೂಜೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

೧೨. ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹು 

ನಿಧಗಳಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದ ನು. ""ವಾರಾಹಿಯೆ! ಚಾಮುಂಡಿಯೆ! 

ತ್ರಿರೋಚನಿಯಾದ ದೇವಿಯೆ! 

೧೩. ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯೆ! ರೌದ್ರಿಯೆ: ಕೌಮಾರಿಯೆ ! ಕಾತ್ಯಯನಿಯಾದ 

ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಪರಿಸುವೆನು. ಪ್ರಚಂಡಳೆ! ಭ್ಸೈ ರವಿಯೆ! ಯೋಗಿನಿಯೆ! ಆಕಾಶ 

ಗಮನದವಳೆ! 

೧೪. ಚರಾಚರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮೂರು 

ರಹಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲ.'' ಇಂತೆಂದ ರಾಜನ ಸ್ತೋತ್ರದ 

ದೇವಿಯು ಹೇಳಿದಳು. 

ಚ 

೧೫. “ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಲಾಸೆಯನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ 

ಕೇಳಿಕೊ. ಭಕ್ತಿಂ ಯಂದ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ನ ಳಾದ ನಾನು 

ನರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇಸೆ.?' 

. ದೇವಪನ್ನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ವೀವೇಶ್ವಶರಿಯೆ! ನೀನು ಸಂತೋಷ 

ಗೊಂಡಿದೆ, ನಾನೂ ವರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ ರೆ ಕೇಳುವೆನು. ಪುತ ಸಂತಾ 
ದ ಎ ಒಲ 

ವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿತಸಿ ಸುತ್ತಿ ರುವ ನ ನನ್ನ ನ್ನುದ್ಧರಿಸು. 



ಗಿ೦೦೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಅಪು ತ್ರಿ ಹಾಂ ಗೈ ಹಾಣೇಪ ಸ್ಸ , ಶಾನ ಸದ ಕ ಹಿ 1 ೧೭ ॥ 
ನಿತರಸ ಸ್ವಸ್ಯ ನಾಂ ೦ತಿ ದೇವತಾ ಯಷಿನಿಃ ಸಹ । 
ತಿ ಫ್ರಿಯಮಾಣೇ ಪೈ ಹರಹಃ ಶ್ರಾ ದ್ದೆ (ಮತ್ರಿತರಃ ಸದಾ 1 ೧೮ ॥ 
ದರ್ಶಯಂತಿ ಸದಾತಾ ನಂ ಸ್ಟ ಸತ್ಸು ಶ್ಪೀಡಿತಂ ಮಮ! 
ಇತಿ ರಾಜೊ ಬ್ಲ ವಚಃ ತ್ತು ತಾ ದೇನೀ ₹ ಧ್ಯಾನಮುಪಾಗತಾ 1 ೧೯ ॥ 
ದಿವೆ ಶ್ಯೇನ ಚಕು ಷಾ ದೃ ನ ೦ 'ತ್ರೈಲೋಕ್ಕ 0 ಸಚರಾಚರಂ | 
ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಾ ದೇನೀ ರಾಜಾನಮಿಡನುಬ್ರ ವೀತ್ 1 ೨೦ ॥ 
ಸಂತಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ತೇ ರಾಜಂಸ್ಕ್ರೆ ಲೋಕೇ ಸಚರಾಚಕೇ | 
ಯಜಸ್ವ ಯಜ್ಞ ಸ ಪುರುಷಮಪಸ್ಕೆ( ೦ ನಾಂಸ್ತಿ ತೇಂನ್ಯ ಥಾ 1 ೨೦ ॥ 
ಮಯಾ ದೃ ಸ್ಟಂ ೦ ಮಹೀಪಾಲ 'ತ್ರಿಲೋಕ್ಕ ೦ ದಿನ್ಶ ಚಕ್ಸುಷಾ 
ಏವಮುಕ್ತಾ, ಗತಾ ದೇವೀ ರಾಜಾ ಸ್ವಗೃ ಹಮಾಡಮರ್ಶ. Wl ೨೨ ॥ 
ಇಯಾಜ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷಂ ಸಂಜಾತಾ 'ಕನ್ನ ಕಾ ತತಃ । 
ತೇಜಸಿ ನೀ ರೂಪನತೀ ೬ ಸರ್ವಲೋಕಮನೋಹರಾ 1 ೨೩ ॥ 

೭. ನನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ವ ದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸಿ ಗೋತ ತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು. 
ಪತ್ರವ ಮನೆಗಳು ಸ್ಮಶಾನಗಳ ಸಮಾನವಾದವುಗಳಷ್ಟೆ. 

೧೮-೧೯. ನಿತೃಗಳೂ, ದೇವತೆಗಳೂ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಆತನು ಕೊಡು 
ವುದನ್ನು ಸ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಾನು ಶಾ ತ್ರಾದ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡು 
ತ್ರಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಓಿತೃಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಜಸಿವುಗೊಂಡವರಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿರು 
ತ್ರಾ, ಇಂತೆಂದ ರಾಜನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವಿಯು ಧ್ಯಾನತತ್ಪ ರಳಾದಳು. 

೨೦. ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಾಚರ ಜ ಜಂತುಗಳ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 'ರದುಕೊಂಡು ದೇವಿಯು ಪ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಳಾಗಿ ರಾಜನಿ 
ಗಿಂತೆಂದಳು. 

೨೧. “ರಾಜನೆ! ಮೂರು ರೋಕಗಳಲ್ಲೆ ಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. 
ಯಜ್ಞ ನ್ಹಪುರುಷನನ್ನು ತೃ; ಪಿ ಓಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ಯಾಗಲಾರದು. 

೨.೨, ಮಹೀನಾಥನ್ತೆ! ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಚರಾಚರಗಳನ್ನೊ ಳಗೊಂಡ 
ಮೂರು ರೋಕಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದೆನು” ಇಂತೆಂದು ದೇವಿಯು. ಅದೃಶ್ಯ 
ಧಾಗಲು ರಾಜನೂ ತನ್ನ ಅರಮನಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 

ಸಿ ಸ್ವಪುರುಷನನ್ನು ಯಾಗದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲು 
ತೇಜಸ್ಸ ಪನ್ನ ಳ್ಳ ಸೌ ಗಾವರ್ಯವತಿಯಾ, ಸಕಲ ಶೋಕಗಳಿಗೂ ಮನೋ 
ಹರಳೂ ಆದ ಕನ್ನೆಂಸ ಒಬ್ಬಳು ಹುಟ್ಟ ದಳು. | 



ಏಕೋನಸಸ್ಸತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೦೦೫ 

ದೇವಗಂಧರ್ವಲೋಕೇಃಪಿ ತಾದೃಶೀ ನಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿನೀ | 

ತಸ್ಯಾ ನಾಮ ಕೃತಂ ಪಿತ್ರಾ ಹರ್ಸಾತ್ಕಾಮಪ್ರಮೋದಿನೀ H ೨೪ ॥ 

ತತಃ ಕಾಲೇನ ವವೃಧೇ ರೂಸೇಣಾಸ್ತಂಭಯಜ್ಞಗತ್ । 

ಹಂಸಲೀಲಾಗತಿಃ ಸುಭ್ರೂಃ ಸ್ತನಭಾರಾಃ ವನಾಮಿತಾ ॥ ೨೫ ॥ 

ರಕ್ತ ಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾ ಕುಂಡಲಾಭರಣೋಜ್ಜಲಾ । 

ದಿವ್ಯಾನುಲೇಪನವತೀ ಸಖೀಭಿಃ ಸಾ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ॥ ೨೬೫% 

ಕುಚಮಧ್ಯಗತೋ ಹಾರೋ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲೇನ ರಾಜತೇ । 

ಭ್ರಮರಾಂಚಿತಕೇಶೀಸಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ॥ ೨೭ ॥ 

ಕರ್ಣಾಂತಪ್ರಾಪ್ತನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಪಿಬಂತೀವಾಂಥ ಕಾಮಿನಃ । 

ಚಂದ್ರತಾಂಬೂಲಸೌರಭ್ಯೈರಾಕರ್ಷಂತೀವ ಮನ್ಮಥಂ ॥ ೨೮ ॥ 

ಕಂಬುಗ್ರೀವಾ ಚಾರುಮಧ್ಯಾ ತಾಮ್ರಪಾದಾಂಗುಲೀನಖಾ | 

ನಿಮ್ಮನಾಭಿಃ ಸುಜಘನಾ ರಂಭೋರೂ ಸುದತೀ ಶುಭಾ ॥ ೨೯॥ 

೨೪, ದೇನಗಂಧರ್ವಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಸುಂದರಿಯು 

ನೊಕೆಯಲಾರಳು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮಹಾರಾಜನು ಆನಂದದಿಂದ ಆಕೆಗೆ 

ಕಾಮಮೋದಿರಿಯೆಂದೇ ಹೆಸರಸ್ಸಿಟ್ಟಿನು. 

೨೫. ಬಳಿಕ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ರೈಯು ಬೆಳೆದು ರೂಪದಿಂದಲೂ, 

ಹಂಸದಂತಹ ಮಂದಗಮನದಿಂದಲೂ, ಸುಂದರಭ್ರೂಯುಗಳದಿಂದಲೂ, 

ಸ್ವನಭಾರದಿಂದ ಬಾಗಿದ ಬಡನಡುವಿನಿಂದಲೂ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸ್ತಂಭನಗೊಳಿಸಿದ್ದಳು. 

೨೬. ಸೆಂಪುಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನೂ, ಉಡುಪನ್ನೂ ಧರಿಸಿ, ಕುಂಡಲಗಳೇ 

ಮೊದಲಾದ ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಹಳಹಥಳಿಸುತ್ತ, ದಿವ್ಯಗಂಧಗಳಿಂದ ಲೇಪಿತ 

ಳಾದ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಖಿಯರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

೨೭. ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರವು ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ವಿರಾಜಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದಿತು. ಆಕೆಯು ದುಂಬಿಗಳ ಬಣ್ಣದ ಮುಂಗುರುಳಿನವಳೂ, ತೊಂಡೆಯ 

ಹಣನ್ನು ಹೋಲುವ ತುಟಿಗಳುಳ್ಳವಳೂ, ಮುಗುಳ್ತಗೆಯವಳೂ ಆಗಿದ್ದಳು. 

೨೮, ಕಿನಿಗಳವರೆಗೂ ಪಸರಿಸಿರುವ ವಿಶಾಲನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಕಾಮಿಗಳ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತಿದ್ದಳು. ಕರ್ಪೂರ ತಾಂಬೂಲದ ಸುಗಂಧದಿಂದ 

ಮನ್ಮಥನನ್ನಾಕರ್ಷಿಸುವಂತಿದ್ದ ಳು. 

೨೯, ಶಂಖವನ್ನು ಹೋಲುವ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದಲೂ, ಸುಂದರವಾದ ನಡುನಿ 

ನಿಂದಲೂ, ಕೆಂಪಾದ ಕಾಲ್ಪೆರಳುಗಳ ಉಗುರುಗಳಿಂದಲೂ, ಆಳವಾದ ನಾಭಿ 

ಯಿಂದಲೂ, ವೃತ್ತಗಳಾದ ಜಘನಗಳಿಂದಲೂ, ಬಾಳೆಯ ಕಾಂಡದಂತಿರುವ 

ತೊಡೆಗಳಿಂದಲೂ, ಸುಲಿಪಲ್ಲಳಿಂದಲೂ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. 
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೩೯... ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದನ ಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಮಾತಾಪಿತೃಸುಹೃದ್ವರ್ಗೇ ಕ್ರೀಡಾನಂದನಿವರ್ಧಿನೀ । 
ಏಕಸ್ಮಿನ್ಹಿ ನಸೇ ಜಾಲಾ ಸತ ರೀವೃ ಂದಸೆಮನ್ಸಿತಾ | i ೩೦ ॥ 
ಚಂದನಾಗರುತಾಂಬೂ ಲಧೂಪಸೌಮನಸಾಜಿತಾ | 

ಹೀತ್ವಾ ಪುಷ್ಪಧೂಪಾದಿ ಗತಾ ದೇವೀಪ್ರಪೂಜನೇ 1 ೩೧ ॥ 
ತಡಾಗತಟಿ ಬ ಉತ ಶ್ಸ್ರಜ್ಯ ಭೂಷಣಾನ್ಯ ಂಗವೇಷ್ಟ ಕಾನ್ । 
ಚಕ್ರುಃ ಸರಸಿ ತಾಃ ಕ್ರೀಡಾಂ ಜಲನುಧ್ಯಗತಾಸ್ತ ದಾ 1 ೩೨॥ 
ಕ್ರೀಡಂತೀಂ ತಾಮವೇಕ್ಸ್ಯಾಂಥ ಸಸಖೀಂ ವಿಮಲೇ ಜಲೇ । | 
ರಾಕ್ಸ ಸಃ ಕಂಬಕೋ ನಾನು ಶ್ರ ೇನರೂಪೇಣ ಚಾಗಮತ್ ೩೩ ॥ 
ಗೆ, ಹೀತಾ ಜಲಮಧ್ಯ ಸ್ಥಾ ತೇನ ಸಾ ಕಾನುಮೋದಿನೀ। | 
ಖಮುತ್ತ ಪಾತ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಗೃಹೀತಾ ಭರಣಾನ್ಯಪಿ H ೩೪ ॥ 
ನಾಯುಮಾರ್ಗಂ ತತಃ ಸೋಥ ಕಾಮಿನ್ಯಾ ಸಹ ಭಾರತ । | 
ಅಪತನ್ನುಂಡಲಾದೀಸಿ ಯತ್ರ ತೋಯೇ ನಾಹಾಮುನಿಃ ! ೩೫ ॥ 

೩೦-೩೧. ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಆಟಪಾಟಗಳ ಆನಂದ 
ದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಬಾಲೆಯು ತನ್ನ ಸಖೀಜನರೊಡಗೂಡಿ 
ಚಂದನ, ಅಗರು, ಧೂಪ, ಪುಷ್ಪ, ತಾಂಬೂಲಗಳನ್ನು ಸ ಧರಿಸಿ ಪುಷ್ಪ 
ಧೂಪಾದಿ ಪೂಜಾಸಾಮಗಿ, ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಿಯ ಅರ್ಚನೆಗಾಗಿ 
ಹೊರಟಳು. 

೩೨. ಕೊಳದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ 
ಕಳಚಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸು 
ತ್ರಿದ್ದರು. 

೩೩. ಇಂತು ನಿರ್ಮಲವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಖಿಯರೊಡನೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆ 
ಯನಾ ಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಶಂಬರನೆಂಬ ರಾಕ ್ಸಸನೊಬ್ಬನು ಗಿಡಗನ 
ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು 

೩೪. ಜಲಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಕಾಮಮೋದಿನಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಆತನಿಂದ 
ಹಿಡಿಯಲ್ಪ ಟ್ಟಿ ಳು. ಆ ದುರಾತ್ಮನು ಆಕೆಯ ಆಜ್ಯ ಭರಣಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು. 

೩೫. ಎಲ ಧರ್ಮರಾಜನೆ! ಆ ರಾಕ್ಸಸನು ಕನ್ಶೆಯೊಡಕೆ ವಾಯುಮಾರ್ಗ 
ನಿ ಹೋಗುತಿ ತರಲು ಮಹಾಮುನಿಯೊಬ ನು ಜಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನಸ್ಸನ್ನು 

ಮಾಡ ಕದ್ದ ಪ್ರ ಸ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಆಕೆಯ ಕಲವು ಆಭರಣ 
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॥ ೩೬ ॥ 

॥ ೩೭ ॥ 

1 ಮಾಂಡವ್ಕ್ಯೋ ನರ್ಮದಾತೀರೇ ಕಾಷ್ಮವತ್ಸಂಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ । 

ಲೀನೋ ಮಾಹೇಶ್ವ 
ಳು ಇ ತ
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ಠೇ ಸಾ ನೇ ನಾರಾಯಣಪದೇ ಪದೇ 

Kd 

ಚಮೆೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವಾಖಂಡೇ 

ಇತೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ತ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂ 

6 ಕಾಮಮೋದಿನೀಹರಣವರ್ಣನಂ ?? 
ನಾಮ್ಮೆ ಕೋನಸಪ್ತ ತೃಧಿಕಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ 

ಗ 

pe 
ಈ 

ತೀರದ 

ಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿಮುದುು 



[[ ಶ್ರೀಃ tl 

ಅಥ ಸಪ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ। 

ಮಾಂಡವ್ಯಶೂಲಾರೋಸಣವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ೭... 

ಕಾಮಪ ಗ್ರಮೋದಿನೀಸಖ್ಯೋ ನೀಯನಾನಾಂ ಚ ತೇನ ತು । 

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾಶ್ಜುಕ್ರುಶುಃ ಸರ್ವಾ ನಿಃಸೃತ್ಯ ಜಲಮಧ್ಯತಃ Hol 

ಗತಾ ರಾಜಗೃಹೇ ಸರ್ವಾಃ ಕಥಯಂತಿ ಸುದುಃಃಖಿತಾಃ | 

ಕಾಮಪ್ರ ನೋದಿನೀ ರಾಜನ್ ಹೃತಾ ಶ್ಯೇನೇನ ಪಕ್ಸಿಣಾ 1೨॥ 

ಕಿ ಹ್ರೀಡೆಂತೀ ಚ ಜಲಸ್ತಾ ನೇ ತೆಡಾಗೇ ಜೀವಸಿ ಧೌ । 

ಅನ್ವೇಷ್ಯಾ ಚೆ ತ್ವ ಯಾ ರಾಜಂಸ್ತೃಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ. ನಿಜಾನತಾ IT 

ತಾಸಾಂ ತದ | ಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೇವಸನ್ನ 8 ಸುದುಃಖತಃ । 

ಹಾ ಹೇತ್ಯು ಕ್ರಾ ಎ ಸಮುತ್ಯಾ ಯ ರುದಮಾನೋ ವರಾಸನಾತ್ ॥ಳ೪॥ 

ಮಂತ್ರಿಭಿಃ "ಹಸ ಸ್ಮಿಂಸ ಸ ಡಾಗೇ ಜಲಸನ್ನಿಧೌ । 

ನ ಚಿಪ್ನ 9ನಚ ಸಂಥಾನಂ ದ ಷ್ಟ್ಯಾ ದುಃಖಾನ್ನು ಮೋಹ ಚ I 8 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಮಾಂಡವೃಶೂಲಾರೋಪಣನರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: -ಕಾಮಪ್ರಮೋದಿನಿಯ ಸಖಿ 

ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಕ್ಸಸನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದುದನ್ನು ಕಂಡು ಜಲದಿಂದ 
ಹೊರಬಿದು  ಎಸ್ಲರೂ ರೋದಿಸತೊಡಗಿದರು. 

೨. "ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಆತನಿಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ 
ವಿವರಿಸಿದರು. "“ ಮಹಾರಾಜನೆ! ಕಾಮಪ್ರಮೋದಿನಿಯು ಶೈೇನಪಕ್ಸಿಯಿಂದ 

kK ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಎದುರಿನ ತಟಾಕದ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ 
ಕೇಡಿಸುತಿ ಳು ಹೊ ರಾಜನೆ! ನೀನು ಆ ಪಕಿ ಸಿಯ ಮಾಗ್ 
ಸನ್ನು ತಿಳಿದು ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು.” 

ಲ್ಲ ಸತಿಯರ ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವಪನ್ನ ಮಹಾರಾಜನು ಬಹಳ ದುಃಖ 

೫, ಮಂತ್ರಿ ಗಳೊಡನೆ ಆ ತಟಾಕದ "ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಜಲಸಮಾಪದಲ್ಲಿ 
ಗುರುತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ದಾರಿಯನ್ನಾಗಳಲಿ ಕಾಣದೆ ಮೂರ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು, 



ಸಸ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತನೋಧ್ಯಾಯಃ ೧೦೦೯ 

ತಸ್ಯ ರಾಜ್ಞ ಸ್ತು ದುಃಖೇನ ದುಃಖಿತೆ ತೋ ನಾಗರೋ ಜನಃ । 
ಪ್ರ ಕ ಣೇನಾಶ್ಲಾ ಸತೋ ರಾಜಾ ಮಂತ್ರಿಭಿಃ ಸ ಪುರೋಹಿತಃ ॥ ೬॥ 

ಕಿಂ ಕುರ್ಮ” ಇತ್ಯು ಮಾಚೇದಮಸಿ ನ್ಯಾಲೇ ನಿಧೀಯತಾಂ | 

ಸರ್ವೈಸ್ತ್ವತ್ಸಂನಿದಂ ಕೃತ್ವಾ ವಾಹಿನೀಂ ಚತುರಂಗಿಣೇಂ 1೭॥ 

ಪ್ರೇಷಯಾಮ ದಿಶಃ ಸರ್ವಾ ಹಸ್ತೃಶ್ವರಫಸಂಕುಲಾ 

ವಾದಿತ್ರಾಣಿ ಚ ವಾದ್ಯಂತೇ ವ್ಯಾಕುಲೀಭೂತಸಂಕುಲೇ ॥೮॥ 

ನಾರಾಚೈಸ್ಕ್ತೋಮರೈ ರ್ಭಲ್ಲೈಃ ಖಡೆ ಗೆ ಪರಶ್ವಧಾದಿಭಿಃ । 

D ಸನ್ನಾ ಬದ ೀಆಭೂದ್ಗ ಗನಂ ಗ ಗ್ರಸತೇ ಕಿಲ 

ನ ದೇವೋ ಸ ಚ ಗಂಧರ್ವೊ ನ ದೈತ್ಯೋನ ಚ ರಾಕ್ಚಸಃ। 

NF 

ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯ ತ್ರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ನ ಜಾನೇ ಶೋ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂ ॥೧೦॥ 

ನಾಗರೋಪಪಿ ಜನಸ್ತ ತ್ರ ದ ಷ್ಟ್ಯಾ ಚೆಕಿತಮಾನಸಃ 

ಚತುರ್ದ ಶಸಹಸ್ರಾಣಿ “ದಂತಿನೂ ಇಂ ಸೃಜಿಧಾರಿಣಾಂ H ೧೦೧1 

ಈ [e ಆ 

ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದನ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ದ ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ಗೊಳಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಸಿದರು. 

೭. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ 

ಯೋಚಿಸಿ ಇಂತೆಂದನು. ""ಎಲ್ಲರೊ। ಫಯ ಯ 

ಕೊಂಡು ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸು ವೆನು. 
೮. ಆನೆ ಕುದುರೆ, ರಥಗಳೊಡನೆ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ 

Wl ಸ 

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು.?'.. ಶೂಡಲೆ ಸೆ, ನ್ಯ ಸನ ದೃವಾಯಿತು. ಸೆ ಸೈನ್ಯದ 
ಚ್ಮ 

ಸನ್ನಾಹವಾಗುತ್ತಿರಲು ವ್ಯಾಕುಲಿತವಾದ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಣವಾದ್ಯಗಳು 

೯. ಬಾಣಗಳು, ತೋಮರಗಳು, ಭಲ್ಲಗಳು, ಖಡ್ಗಗಳು, ಪರಶ್ವಥಗಳು, 

ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ರಾಜನು ಆಕಾಶವನ್ನೆ' ನುಂಗು 

ವಂತೆ ತೋರುತ್ತ ದನು. 

೧೦. ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಗಂಧರ್ವನಾಗಲಿ, 

ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ರೋಷ 

ಮಾಡುವನೆಂಬುದ ನಾವು ಕಾಣೆವು. ) 

೧೧. ತು ಪ್ರರಜನರ ಸಮೂಹವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಚಕಿತಭಾವದಿಂದ 

ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಮದವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹದಿನಾಲ್ಕು 

ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳು ನೆರೆದುವು. 



pe ಗಿಂ ಗಿರಿ ಶ್ರೀ (ಸ್ಯಾಂ ೦ದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಆಶ್ವಾರೋಹಸಪಸ್ರಾಣಿ ಹ್ಯಶೀತಿಃ ಶಸ್ತ್ರಸಾಣೆನಾಂ | 

ರಥಾನಾಂ ತ್ರಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಿಂಶತಿರ್ಭರತರ್ಷಭ ॥ ೧೨ ॥ 

ಸಂಗ್ರಾಮಭೇರೀನಿನದೈಃ ಖುರರೇಣುರ್ನಭೋಗತಾ । 

ಏತಸ್ಮಿನ್ನಂತರೇ ತಾತ ರಕ್ ಕೋ ನಗರಸ್ಯ ಹಿ 1 ೧೩ ॥ 

ಗೃಹೀತ್ವಾಂಂಭರಣಂ ತಸ್ಮಾಸ್ತ್ರ್ವಂಗಪ್ರತ್ಯ ತ ಸಗಿಕಂ ತಥಾ | 

ಕುಂಡಲಾಂಗಡಕೇಯೂರಹಾರನೂಪುರರುುಲ್ಲರೀತ ॥ ೧೪ ॥ 

ನಿವೇದ್ಯಾಂಕಥಯದ್ರಾಜ್ಞೇ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಂ ತ್ವವೇಕ್ಸಣಾತ್ । 

ತಾಪಸಾನಾಮಾಶ್ರಮೇ ತು ಮಾಂಡವ್ಯೋ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಮತಿ ॥ ೧೫ ॥ 

ತಾ ಸಸೈರ್ವೇಷ್ಟಿತೋ ಯತ್ರ ದದೃಶೇ ತತ್ರ ಸನ್ನಿಧೌ । 

ದಂಡವಾಸಿವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಸಾಂಗನಿಭೂಷಣಂ ॥ ೧೬॥ 

ಸ ಕ್ರೋಧರಕ್ತನಯನೋ ಮಂತ್ರಿಣೋ ನೀಕ್ಟ್ಯ ನೈಗಮಾನ್ । 

ಈದೃಗ್ಭೂತಸ್ಸಮಾಚಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಗರೇ ಮಮ ೧೭ ॥ 

೧೨. ಶಸ ಸ್ತೃಪಾಣಿಗಳಾದ ಎಂಬತ್ತುಸಾವಿರ ಕುದುರೆಯಾಳುಗಳು ಸೇರಿ 
ಪ 

ಧರ್ವರಾಜನೆ! ಇಪ್ಪತ್ತುಮೂರು ಸಾವಿರ ರಥಗಳು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ 
) ವ 

೧೩. ಯುದ ಯಾತ್ರೆಯ ಭೇರಿಯ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸು 
ಗಳ ಧೂಳಿನಿಂದಲೂ ಆಕಾಶವು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ರಾಜನೆ! ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ 
ನಗರಪಾಲಕನು ಬಂದನು, 

೧೪, ಆ ಕಾಮಪ್ರಮೋದಿನಿಯ ಅಂಗಾಂಗಳ ಕುಂಡಲ, ಅಂಗದ, 
ಕೇಯೂರ ಹಾರ, ನೂಪುರ, ರುಬ್ಲರಿಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಂದನು, | 

ಆವುಗಳನ್ನು ರಾಜನೆದುರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಂತೆಂದನು. "" ನಾನು 
ಕಾಮಮೊ ೀದಿನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಲು ಮಾಡವ ನೆಂಬವನು ವಾಸಮಾಡು 
ತ್ತಿರುವ ತಾಪಸಾಶ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಕಂಡೆನು. 

೧೬, ತಪಸ್ವಿಗಳಿಂದ ಪರಿವ್ನ ತನಾದ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ 
ಂಡೆನು.” ರಾಜನು ಪ್ರತಿಹಾರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಗಳ ಅಂಗಭೂಷಣ 
ನೂ ನೋಡಿದನು. 

೧೭, ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ದ ಕಣ್ಣು ಗಳಿಂದ ನಿಗಮಾಗವು 
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದನು: ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಯುಳ್ಳ 
ಬಾ ಹೃಣನು ನಮ್ಮ 'ಸಗರದದ್ದಿರುವ My ? 

4 
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ಚೌರಚರ್ಯಾಂ ವ್ರ ತಚ್ಛ ನಃ ಪರದ್ರವ್ಯಾಂ :ಪಹಾರಕ 

ತೇನ ಕನ್ಯಾ ಹೃ ತ ಮೇಂಡ್ಯ ತಪಸ್ವಿ ಸಾಪಕರ್ಮಿಣಾ ॥ ೧೮ ॥ 

ಶಾಕುಂತಂ' ರೂಪಮಾಸ್ಥಾಯ ಜಲಸ್ನೋ ಗಗನಂ ಯೊೌಯ್ 

4 @ ಷಿ ಅ 

ಜಾಯತಿ ರದುರ್ವ್ವತ್ತಾನ ಸನ್ಯಾನ್ನಸ್ತೃ ಸ್ಯ ಪಾತಕ 

ಸ್ಟವ್ವೊ ಸ್ನ ಮಯಾ ಸೂಪಃ ಸ್ತ ನಯಾ ಕನ್ಯಾಃ ಸಹಾ | 

NNER ಪ್ರಂ ನ ವಿಚಾರಸ್ತು ತ್ನ 

ಸಚ ವಧ್ಯೋ ಮಯಾ ದುಸ್ಫೊ € ರಕ್ಟೋರೂಪೀ ತ್ ನಃ ॥ ೨೧॥ 

ಏವಂ ಬ್ರುನಂಶ್ಚಲನ್ಕೊ ಧಾದಾದಿಕ್ಯ ನ ಡವಾಸಿನು | 

ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಂ ನ” ವಿಜ್ಞಾ ಯ ಶೂಲಮಾರೋಪಯದ್ದಿ ಜಂ ॥ ೨೨॥ 

ಪೌರಾ ಜಾನಪದಾಃ ಸರ್ವೇ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಮುಖಾಸ್ತದಾ | 

ಹಾಹೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ರುದಂತ್ಯನ್ಯೇ ವದಂತಿ ಚ ಪೃಥಕ್ಟ್ಯೃಷಕ್ ೨೩ ॥ 

೧೮. ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವೇಷದಿಂದ ಚೌರ್ಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ 

ಪರಪ್ರವ್ಯವನ್ನಪಹರಿಸುವ ಪಾಸಕರ್ಮಿಯಾದ ಇವನಿಂದಲೇ ಇಂದು ನನ್ನ 

ಮಗಳು ಅಪಪ ಪೃತಳಾಗಿರಬೇ ಕು. 

ಮಾಡುವವರೂ, ಬಿಡಾಲವ್ರತಧಾರಿಗಳೂ, ಶಠರೂ, ಚಾಹೂಕ್ತಿ 

ಮೋಸಮಾಡುವವರೂ, ದುರಾಚಾರಿಗಳೂ ಆದವರನ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತಕವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಾ ಪಹಾರಕನೂ, 
೬4 ಸ್ರ p ಟಿ " K ಸ ನ 

ತೊಡಗಿದರು. 
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ಕುತ್ಸಿ ತಂ ಚ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ರಾಜ್ಞಾ ಚಂಡಾಲಚಾರಿಣಾ | 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಸವ ವಧ್ಯೋ ಹಿ ನಿಶೇಷೇಣ ತಪೋವೃತಃ i ೨೪ ॥ 
ಯಡಿ 'ಕೋಷಸಮಾಜಾರೋ ನಿರ್ಮ್ವಾಸ್ಕೋ ನಗೆರಾದ್ದ ಹಿಕ । 

ನ ಜಾತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಹನ್ಯಾತ್ನ ್ಸರ್ವಪಾಷೇಷ್ಯವಸ್ಥಿತಂ' ॥ ೨೫ ॥ 

ರಾಷ್ಟ್ರಾದೇನಂ ಬಹಿಃ ಕುರ್ಯಾತ್ಸಮಗ್ರಥನಮಕ್ಷ ತಂ 

ನಾಶ್ನಾತಿ ಚ ಗೃಹೇ ರಾಜನ್ನಾಃಗ್ನಿರ್ನಗರವಾಸಿನಾಂ । 

ಸರ್ವೆೇಣಪು ದ್ವಿಗ್ಗಮನಸೋ ಗೃಹವ್ಯಾಪ್ತಿನಿವರ್ಜಿತಾಃ | ೨೬ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

66 ಮಾಂಡವ್ಯಶೂಲಾರೋಪಣವರ್ಣನಂ >> ನಾಮ 

ಸಪ್ತ ತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋ$ ಧ್ಯಾಯಃ 

೨೪. ಅಯ್ಯೋ! ಚಂಡಾಲನಾದ ಈ ರಾಜನು ಬಹಳ ಹೇಯವಾದ $, 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾ! ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ 

ತಪೋಧನನ್ನು 

೨೫. ಹಾಗೆ ಕೋಷ (ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಹ್ಮಣ 
ನಾದವನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಬೇಕು. .. ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸೊ ೬ 
ಮಾ ಡಿ ದ್ದರೂ ವಿಪ್ರನನ್ನೆಂದಿಗೂ ಕೊಲ್ಲ ಬಾರದು. : | 

, ಡೊಕೆಯೆ! ಇವನಲ್ಲಿರುವ ಸನುಗ್ರಧನದೊಡನೆ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ 
ರಾಷ್ಟ್ರ ಟ್ ಬಹಿಸ್ಯರಿಸ ಬೇಕು. ಇವನನ್ನು ಕೊಂಡುದಾದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ತ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದನುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೌವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

"ಮಾ ಾಂಡವ್ಯ ಶೂಲಾರೋಸಣವರ್ಣನ ವೆಂಬ 
ನೂರೆಪ್ಪ ತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



1 3,0 ॥ 
ಗ 

ಅಥೈಕಸಪ್ರ ಗಡಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತ ರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಕಾಂಡಿ ಲೀ ಹಿಸಂವಾವನರ್ಣ ನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಬೋಧ ನೈಃ | 

ನಾ ಇಯ ಸಸಮಾಪೇ” ತು “ಗತಾಃ ಸರ್ವೇ ಮಹರ್ಷಯಃ HOH 

ನಾರದೋ ದೇವಲೋ ರೈಭೊ ಪೊ 

ವಸಿಷೊ X: ಜನುದಗ್ಗಿ ಶ್ತ ಯಾಜ ನ್ಹವಲ್ಲೊ 5 ಬ್ಬ ಹಸ್ಪತಿ ಶಿಃ 2 

ಕಶ್ಯ ಹೋತಿ ್ರರ್ಭರದ್ವಾ: ಜೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೊ ಂರುಣಿರುನಿಕ | 

ವಾಲಖಿಲ್ಯಾದ: ಸೋನೆ ಹಂಚ ಸರ್ವೇಂಷ್ಯ. "ರ್ಗ ಕಾಂಸ್ಟ್ರಯಾಃ ॥೩॥ 

ದದೃ ಶುಃ ಶೂಲಮಾರೂಢಂ ಮಾಂಡವ ಮು ಸಿಪುಂಗವಾಃ 

ಪ್ರೋಚುರ್ನಾರಾಯಣಂ ವಿಪ್ರಂ ಕಂ ಕುರ್ಮಸ್ತ್ಯ ವ ಚೇಪ್ಸಿತಂ ॥೪% 
ಸರ್ವೇ ತೇ ತತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾನ್ಮಾಂಡವ್ಯಸ್ಯ ಸ ಮಹಾತ ಮನಃ । 

ಸಂಭ್ರಾಂತಾ ಆಗತಾ ಊಚುಃ ಕಿಂ ಮೃತಃ ಕಿಂ ನು ಜೀವತಿ IT 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಶಾಂಡಿಲೀಬುಷಿಸಂವಾದವರ್ಣಸ 

೧-೩. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನಾರದ ದೇವಲ, 
ಸ್ರ ಯಮ, ಶಾತಾತಸ, ಆಂಗಿರ, ವಸಿಷ್ಠ, ಜಮದಗ್ನಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಯ್ಯ, 

ಸ್ಪತಿ, ಕಶ್ಚ ಪೈ ಅತ್ರಿ, ಭರದ್ವಾಜ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಅರುಣಿ, ವಾಲಖಿಲ್ಯರು 

ಸು ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಮುನಿಗಳೂ "ತಪಸ್ವಿ ಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶೂಲ 

ವನ್ಸೇರಿಸಿರುವ ಮಾಂಡನೃ್ಯನನ್ನು ನೋಡಲು ನಾರಾಯಣ ಮುನಿಯ ಬಳಿಗೆ 

ಹೋದ ದರು. 

೪, ಅವರು ಶೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಡವ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು 

ಕುರಿತು, "ಈಗ ನಾವು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕು?'' 

ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. S 
೫. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಾಂಡವೃನ ಬಳಿಗೈದಿ ಸಂಭ್ರಾಂತರಾಗಿ, "ಈ 

ಮುನಿಯು ಮಡಿದಿರುವನೊ? ಬದುಕಿರ ುವನೊ? ಸ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 
F 



ಗಿ೭ ೧೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮ ಹಾಪುರಾಟರಂ 

ಅನಸ್ವಾಂ 2 ಸೃ ತೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿಷಾದಮಗಮನ್ಸರಂ | 

ಅಸಹಿತ್ವಾ ತು ತದ್ದು ಖಂ “ರೀ ತೇ ಮನಸಾ" ದ್ವಿಜಾ 1 ೬॥ 

ಪೃ ಚ್ಛ ತಾಂ ಯಡಿ ಮಕ್ಕೆ ತ ರಾಜಾನಂ ಭಸ್ಮ ಸಾತ್ಸು ರು 

ತೆ ಪಾ ತದ್ಮಚನಂ ಶ್ರು ತ್ಕಾ ವಾಕ್ಕಂ ನಾರಾದುಣೋಬ್ಬ ನೀತ್ ॥೭॥ 

ವುಯಿ ಜಿ ವತಿ ಮದ್ದ ತಾಹ್ಯ ವಸ್ಥ್ಯಾ ಮಾದೃಶೀಂ ಗತಃ 

ಧಿಗ್ವೀವಿತಂ ಚಮೇಕಿಂತು ತಪಸೋ ನಿದ್ಯ ತೇ ಫಲಂ 1೮॥ 
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶೂಲಸ್ಥಿತಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಮನ್ಮನೋ: "ನುವಿದೀರ್ಯತೇ | 
ಪರಂ $೦ ತು ಕರಿಷ್ಕಾ ಮಿ ಯೇನ ರಾಷ್ಟ್ರ ೦ ಸರಾಜಕಂ 1೯॥ 

ಭಸ್ಮಸಾಚ್ಚ ಕೆಕೋಮೃದ್ಯ ಭವದ್ಭಿಃ ಕ್ಟ ದ್ಯ ತಾಮಿಹ । 

ಏನಮುಕ್ತ್ವ್ವಾ ಗೃಹೀತ್ವಾಂಸೌ ಕರಸ್ಥಮಭಿಮಂತ್ರಯತ್ lH ೧೦ ॥ 

ಕ್ರೋಧೇನ ಪಶ್ಯತೇ ಯಾನತ್ತಾವದ್ಭುಂಕಾರಕೋಂಭವತ್ । 
ತೇನ ಹುಂಕಾರಶಬ್ಬೇನ ಯಸಷಯೋ ವಿಸ್ಮಿತಾಸ್ತದಾ I ೧೧ ॥ 

ಮಾಂಡನ್ಯಸ್ಯ ಸಮಾಸೇ ತು ಹೃಪೃಚ್ಛಂಸ್ತೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ । 
ನಿವಾರಯಸಿ ಕಿಂ ವಿಪ್ರ ಶಾಪಂ ನೃಪಜಿಘಾಂಸನಂ 1 ೧೨ ॥ 

ಅಸಾಪಸ್ಯ ತು ಯೇಸೇಹ ಕ್ರ ತನುಸ್ಯ ಜಿಘಾಂಸನಂ । 

ಯಷೀಣಾಂ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕೃ ಚಾ ೨ನ್ಮಾಂಡನ್ಯ ಕೋ ಬ್ರವೀತ್॥ ೧೩ ॥ 

೬-೭. ಅವನ ದಾಶುಣಾನಸ್ಸೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯ ೦ತ ಪೈಫೆಗೊಂಡ: 

ಅವನ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ, "" ಮೊಂಡನ ನನ್ನು ಕೇಳು. ಅವನು ಒಪ್ಪಿದರೆ 

ದೊರೆಯನ್ನು ಬೂವಿಮಾಡು?' ಎಂದರು. ನಾರಾಯಣನು ಆ ಮುನಿಗಳ 

ಆಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಂತೆಂದನು. 

೮, ನಾನು ಬಮಕಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಇಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ 
ಹೊಂದಿರುವನ್ನು! ನನ್ನ ಬಾಳು ನಿಂದೃವಾದುದು. ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತ ಪಸ್ಸಿನ 

ಫಲವಿರುವುದು. 

೯೧ ೧೦. ಶೂಲದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು 

ವೃಥೆಗೊಳ್ಳುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ ನೊಡನೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬೂದಿಮಾಡು 
ಮ ಇವು ಕ್ಸಮಿಸಿರಿ. 5» ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು 
ಕೊಂಡು ಜಸಿ ಸಿದನು. 

೧-೧೩. ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡುವಷ್ಟ ರಲ್ಲಿ ಹುಂಕಾರವೊಂದು 
ಕಂಸ ರುಷಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು ಮಾಂಡವ್ಯ [ನನ್ನು ಕುರಿತು, 
* ಪಾಪಿಯನ್ಲ ದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಆಜ್ಞೆ_ಮಾಡಿದ ರಾಜನನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ 
ಕೊಬ್ಬು ವುದನ್ನು ತಡೆಯುವೆಯಾ! 7೫ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಖುಷಿಗಳ 

ಟಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ' ಮಾಂಡವ್ಯನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇಂತವನು. 

Ul 

ಕ 

ಅ ‘© ಈ 



೧೦೧೫ 

1 ೧೪ ॥ 

1 ೧೫ ॥ 

ರತಂ ಫಲಂ। 

ಬ್ರವೀತ್ 

| ಔ | ಆ 

ಧ್ವಂ ಭೋಃ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತು ಭುಜ್ಯತೇ ॥ ೧೬ ॥ 

ಯಷಯ ಊಚಂಃ:- 

ಕೇನ ಕರ್ಮನಿಪಾಕೇನ ಇಹ ಜಾತ್ಯಂತರಂ 

ಂಡವ್ಯಕೋಃ 

ಮಯಾ ಘೋರಂ ಪೂರ್ವಜ 

ಮಾ ವಿಷಾದಂ ಕುರು 

ಅಭಿವಂದಾಮಿ ವೋ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸ್ವಾಗತಂ ಯುಷಯಃ ಸದಾ । 

ಅರ್ಥ್ಯಸನ್ಮಾನಪೂಜಾರ್ಹಾಃ ಸರ್ವೆಆತ್ರೋಪವಿಶಂತು ತೇ 

ನಿವಿಷ್ಟೈಕಾಗ್ರ ಮನಸಾ ಸರ್ವಾನ್ ಮಾ 

ಪ್ರಾಪ್ತಂ ದುಃಖಂ 

1 ೧೭ ॥ 

ಮಾಂಡವ್ಯ ಉವಾಚ :-- 

ಅದತ್ತದಾನಾ ಜಾಯಂತೇ ಪರಭಾಗ್ಯೋಪಜೀವಿನಃ । 

ದಾನಧರ್ಮಫಲೇನೈವ ಕೇನ ಸ್ವರ್ಗಂ ಚ ಗಚ್ಛತಿ 

ನಾಂಂತಿಫ್ಯಂ ನ ಸುರಾರ್ಚನಂ ॥ ೧೮ ॥ 

ದಾನಂ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮಾಃ । 
ನ ಸ್ನಾನಂ ನ ಜಪ

ೋ ಹೋಮೊ 

ನ ಪರ್ವಣಿ ಪಿತೃಶ್ರಾದ್ಧಂ
 ನ 

1 ೧೯ ॥ 

॥ ೨೦ ॥ 

ಯಾವ ಕರ್ಮದ 

ಶಂ
 ಗೆ ಸ ಲ

ಿ 

ತ್ವಂತ 

ಕೀವಾದಿಭೂತೇ ಕೃಮಯಃ ಪತಂಗಾಃ 

ಪಾಪಪ್ರಭಾ ಇನ್ನರಕೇ ವಸಂತಿ | 
ಪುನರ್ಮರಿದ್ರಾಃ ಪುನರೇವ ಪಾಷಾಃ 

ತೇನೈವ ಸಂಸಾರಿಣಿ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕೇ 

ವ್ರಜಂತಿ ನರಕೇ ಘೋರೇ ಯಾಂತಿ ತೇ 

ಪರಿಣಾವದಿಂದ ಬೈಕೆ 



ಗಿಂ೧೬ ಶಿ ಸ್ವಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಯೇ ಸ್ನಾನಶೀಲಾ ದ್ವಿಜದೇವಭಕ್ತಾ 

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾ ಜೀವದಯಾಂನುಶೀಲಾಃ । 

ತೇ ದೇವಲೋಕೇಷು ವಸಂತಿ ಹೃಷ್ಟಾ 

ಯೇ ಧರ್ಮಶೀಲಾ ಜಿತಮಾನರೋಷಾಃ 1೨೧ ॥ 

ನಿದ್ಯಾನಿನೀತಾ ನ ಪರೋಪತಾಪಿನಃ 
ಸ್ವದಾರತುಷ್ಟಾಃ ಪರದಾರವರ್ಜಿತಾಃ | 

ತೇಷಾಂ ನ ಲೋಕೇ ಭಯಮಸ್ತಿ ಕಂಚಿ 
ತ್ಹ್ವಭಾವಶುದ್ಧಾ ಗತಕಲ್ಮಷಾಹಿತೇ 1 ೨೨ ॥ 

ಹುಷಯ ಊಚುಃ:- 

ಪೂರ್ವಜನ್ಮನಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಕಿಂ ತ್ವಯಾ ದುಷ ತಂ ಕೃತಂ | 

ಯೇನ ಕಷ್ಟಮಿದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಂಧಾನಂ ಶೂಲಗಹತಂ ॥ ೨೩ ॥ 

ಶೂ ಲಸ್ಮ ೦ ತ್ತಾ ೦ ಸೆಮಾಲಕ್ಸ 5 ಹ್ಯಾಗತಾಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ | 

ಜೀವಂತಂ ತಾ 0 ಪ್ರಪಶಾ ಮ ತ್ವಂ ತರನ್ನವತಾರಯನ್ | 

ರುಜಾ  ಸಂತಾಪಜಂ ಮಃಖಂ ಸೋಡ್ಯಾಂಪಿ ತ್ವಮನೇದ ನಃ ॥ ೨೪ 1 
ಮಾಂಡವ, ಉವಾಚ: 

ಸ್ವಯಮೇವ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ಹಯಮೇವೋಪಯುಜ್ಯತೇ | 

ಸುಕೃತಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ಪೂರ್ವೇ ನಾಂನ್ಕೇ ಭುಂಜಂತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ॥ ೨೫ ॥ 

೨೧-೨೨. ಸ್ಲಾನಶೀಲರೂ, ದೇವಬಾ ್ರಿಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯುಳ್ಳ ವರೂ, 
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರೂ, ಪ್ರಾಣಿದಯೆಯ ಬಳ್ಳ ನರೂ ಆದ ಮಾನವರು ಸೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ವಾಸಮಾಡುವರು. ಧರ್ಮಶೀಲರೂ, 'ಓಭಿಮಾನ ಕೋಪಗಳನ್ನು ತ್ಯ ಜಿಸಿದವರೂ, 
ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಂಸನ್ನರೂ, ಪರರನ್ನು ಪೀಡಿಸದನರೂ, ಸ್ವದಾರಥಿರತರೂ, 
ಪರರ ಪತ್ರಿ ಯರನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದವರೂ, ಸ್ವಭಾವಶುದ್ಧರೂ, ಪಾಪ 

ರಹಿತರೂ ಆದ ಜನರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲ. 

೨೩. ಖುಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :--ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೆ! ನೀನು ಹಿಂದಿನ 
ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ? ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಂದ್ಯವೂ 
ಕಷ್ಟಕರವೂ ಆದ ಈ ಶೂಲವನ್ನೇರಿರುವೆ? 

೨೪. ನೀನು ಶೂಲದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು. 
ನೀನು ಇಂತಹ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಕೊಂಡು ವೇದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿರುವೆಯೆಂತು? 

9)1 , ಮಾಂಡವ್ಯ. ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಾನನನು ತಾನು ಮಾಡಿದ 
ಲಿ, ನಾನನನ್ನಾ ಗಲಿ ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಬೇಕೆ ಯಾವ 



ನಿಕಸಪ್ತತ್ಯುತ್ತ ರಶತತನೋಂಧ್ಯಾ 

ಯಥಾ ಧೇನುಸಹಸ್ರೇಷು ವತ್ಸೋ ನಿಂದಂತಿ ; ಮಾತರಂ । 
ತಥಾ ಪೂರ್ವಕೃ ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತಾರಮುಪಗಚ್ಛತಿ ॥ ೨೬ ॥ 

ಯಃ ೧೦೧೭ 

॥ ೨೭॥ 

ಪೂರ್ವೇ ನಯಸಿ ಭೋ ನಿಸ್ರಾ ಮೇ | 

ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಪಾ ಲಭಾವೇನ ಯೂಕಾ ಕಂಬೇಂಧಿರೋಪಿತಾ 

ತೈ ಲಾ್ಯಕ್ತ! ಶಿರೋಗಾತ್ರೇ ಮಯಾ ಯೂಕಾ ॥ ಧೃತಾ 

ಕಂಕತೀಂ ಕೊ (ಪ್ಯ ಕೇಶೇಷು ? ಸಾಸಾಕಂಬೇಂಧಿರೋಪಿತಾ 

ತೇಷು ಪಾಪಂ ಕೃ "ಠಂ ಸದ್ಯಃ : ಫಲಮೇತನ ಸಮಾನ ಭವತ್ ॥೩೦॥ 

ಕಿಂಚಿತ್ಕಾ ಲಂ ಸ್ರ: ಪಿತಾ ಹೆಂ ಫಾ ಫೇ A ಮೋಕ್ಷಂ ೪ರಾಮಯಂ | 

| ತಾಪಂ ಮಾಕುರುದ್ದಂ ಮ ಹರ್ಷಯಃ lH ೩೧॥ 

ಇಮಾಮವನಸ್ಥಾ ೦ ಭುಂಕ್ತ್ವಾಂಹಂ ಕಂಚಿಚ್ಛ ಸೇ ನಚೋಚ್ಚರೇ । 

ಅಹಾನಿ ಕತಿಜಿಚ್ಚೊ ಲೇ ಕ್ರೃಷಯಿಷಾ ಲಿಂ ॥ ೩೨ ॥ 

೫ ೨೮ ॥ 

uH ೨೯ ॥ 

ವು ತನ್ನ ಸೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ೨೬. ಸಾವಿರ ಹಸುಗಳ ನಡು 

ಹಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ಕರ್ತ 

೨೭. ತಾಯಿ, ತಂದೆ, 

ಇವರಾರಿಗೂ ಕರ್ಮವು ಸಂಬಂಧಿಸ. ನಾಡಿದವನೇ ಅದರ ಫಲ 

೨೮೨೨೯. ಫೀವು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ನಾನು 

ಪೂರ್ವವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ, ಬಾಲ್ಯದಿ ದಲೂ 

ಹೇನುಗಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಜಿನು ತೈಲಾಭ್ಯ ಎಗಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ 

ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇನುಗಳನ ಮ್ನ ಉ ತನನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ದೆನು. 

೩೦. ಆ ಳನ್ನು ವ ಚಣಿಗೆಯಿಂದ ಬಾಚಿ ನ ುಳ್ಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದೆನ 

ಆ ಪಾಪದ ಫಲವೀಗ ನನಗೆ ಎ 

ಲಗಿ. 'ಮುತರ್ನಿಗಳೆ! ನಾನು ಹೀಗೆಯೆ ಶೀ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಅವನ್ನು ಕಳೆದು ದುಃಖ 

ರಹಿತವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಮ ಪಡೆಯುವೆನು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ದುಃಖಸಡಬೇಡಿರಿ. 

೩೨. ನಾನು ಈ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನ ಸುಭವಿಸಿ ಯಾರನ್ನೂ ಶಸನಿಸುವುದಿಲ್ಲ 

ಬಯ್ದುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ” ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು 

ಯ 



೧೦೧೪೮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸ್ರಾಕ್ಷನಂ ಕರ್ಮ ಭುಂಜಾಮಿ ಯನ್ಮಯಾ ಸಂಚಿತಂ ದ್ವಿಜಾಃ । 
ಕ್ಚಂತವ್ಯ ಮಸ್ಯ ರಾಜ್ಜೊ ್ಲೀಂಥ ಕೋಪಕ್ಷೆ ವ ನಿಸೃಜ್ಯತಾಂ ॥ ಪಿಪಿ ॥ 
ಶ್ರು ತ್ವಾ ಈ ತಸ್ಯ ತದ್ದಾ' ಕ್ಕ ೦ ಮಾಂಡನೆ ಸ್ಯ ಮಹರ್ಷಯಃ । | 

ಪಃ ಹರ್ಷಮತುಲಂ ಲಜ್ಬಾ , ಸಾಧುಸಾಧ್ಹಿತ್ಯಪೂಜಯನ್ 1 ೩೪ ॥ 
ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ :- 

ಇದಂ ಜಲಂ ಮಂತ್ರಪೂತಂ ಕಸಿ ನ್ಸ್ಮಾನೇ ಕ್ಸಿಷಾಮ್ಯಹಂ । 

ಯೇನ ರಾಜಾ ಭನೇದ ಸ್ತ್ರ ಸರಾಷ್ಟ್ರಃ ಸ ಪುರೋಹಿತಃ 1 ೩೫ ॥ 
ಮಾಂಡವ್ಯ ಉವಾಚ ಜಾ 

ಇದಂ ಜಲಂ ಚ ರಕ್ಟ ಸ್ವ ಕಾಲಕೂಟನಿಸೋಪಮಂ । 

ಸಮುದ್ರೇ ಕ್ಲಿ ಪರಿಷ ಮಿ ದೇವಕಾರ್ಯಂ ಸಮತ್ತಿತ ತಂ 1 ೩೬॥ 
ಅಡ್ಗ ತೇ ಮುನಯಃ ಸರೇ ಮಾಂಡವ್ಕಂ ಪ್ರ ಿಪತ್ಯ ಚ । 
ಆಮಂತ್ರ ಯಿತ್ಯಾ ಹರ್ಷಾಚ್ಚ ಕಶ್ಯ ಸಾದ್ಯಾ ಗ್ಗ ಹಾನ್ಯ "ಯಂಕ 1 ೩೭ ॥ 
ಗಚ್ಛಮಾನಾಸ್ತು. ತೇ ಜೋಕ್ತಾ $ ಸಂಚಮೇಹನಿ ತಾಪಸಾಃ | 
ಆಗಂತವ್ಯ 0 ಭವದ್ಳಿ ಶ್ತ ಮತ್ತ ಕಾಶಂ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞ ಯಾ ॥ ೩೮ ॥ 
ತಥೇತಿ ತೇ ಪ್ರ ತಜ್ಞ ಯ ನಾರದಾದ್ದಾ ಅದರ್ಶನಂ | | 
ಗೆತೇಷು ವಿಪ್ರ ಮುಖಿ ೇಷು ಶಾ ೦ಡಿಲೀ ಚ ತಪೋಧನಾ 1 ೩೯॥ 

೩೩. ದ್ವಿಜರೆ! ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವೆನು. 
ಸನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, 'ಕೋಪವನ NR ತ್ಯಜಿಸಿರಿ. 

೩೪. ವುಹರ್ಷಿಗಳು ಮಾಂಡವ್ಯನ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತ್ಯಂತ 
ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. 

೩೫. ನಾರಾಯಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರ ಶುದ್ಧವಾನ ಈ ನೀರನ್ನು 
ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ರಾಜನು, ರಾಜ್ಯ ಮತು ಪ ಪುಶೋಹಿತ 
ಕೊಡನೆ ಮಡಿಯು ವನ 

ಪ್ರ ನೀರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, "ಶ್ರೇವತಿಗಳ ಕಾರ್ಯವ ಸಂಭವಿಸಿ ರ್ 
ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಯಸುವೆನು. ಆನಂತರ ಆ ಕಶ ಸಾದಿ 
ಮಹರ್ಷಿಗಳು  ಮಾಂಡವ್ಯನನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಆತನ ಅಸ ೃಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು 
ಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. 

೩೮. ಆ ಮುನಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು | ಮಾಂಡವ್ನ ನು, 
“ಮ ುಸಿಗಳೆ! ನೀವು ಐದನೆಯ ದಿನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಎಂದನು. 

೩೯-೪೧. ನಾರದಾದಿ ಮುನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಹೊರಟು 
ಹೋಗಲು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶಾಂಡಿಲಿಯೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮುಧಿಸತ್ತಿಯು 



ಏಕಸಪ್ಪತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೦೧೯ 
meh 

ದ್ವಿತೀಯೇಂಹ್ನಿ ಸಮಾಯಾತಾ ನ ತು ಬುದ್ಧ್ಯಾಂಥ ತಂ ಯಷಿಂ। 
ಭರ್ತಾರಂ ಶಿರಸಾ ಧಾರ್ಯ ರಾತ್ರೌ ನರ್ಯಟಕೇಸ್ಮ ಸಾ H VON 

ನ ದೃಷ್ಟಃ ಶೂಲಕೇ ವಿಪ್ರೋ ಭರಾಕಾ ್ರಿಂತ್ಯಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ । 

ಸ್ಪಲಿತಾ ತಸ್ಯ ಬಾನುಭ್ಯಾಂ ̀ ಶೂಲಸ್ಥ ಸ್ಯ ಪತಿವ್ರತಾ ॥೪೧॥ 

ಸೆರ್ವಾಂಗೇಷು ವ್ಯಥಾ ಜಾತಾ: ತಸ್ಮಾ k ಪ್ರಸ್ಟ ಅನಾನ್ಮು ನೇಃ । 

ಈದೃಶೀಂ ನರ್ತಮಾನಾಃ ಂ ಚೆ ಘಃ, ಪೂರ್ವದೆ ವಿಕೀಂ ॥ ೪೨ ॥ 

ಥಿತೊ ರ್ಮುಣಿ H ೪೩ ॥ 

ಕ ರಜೇ ತ ತ್ಸಾಂ ಸ ರಾಕ್ಟೀ ಸಸ್ಕರೀ ನ ನು 301 

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಕ್ಷಣಂ ಮೋಹಾತ್ಮ ಂದಮಾನೋ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ॥ 

ತಪಸ್ವಿನೋಂಥ ಯಷಯಃ ಸರ್ಮೇ ಸಂತ್ರಸ್ತಮಾನಸಾಃ। 
ಪಶ್ಯಮಾನಾ ಮುನೇಃ ಕಷ್ಟಂ ಪೃಚ್ಛಂತೇ ತೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ! ೪೫॥ 

ಪರ್ಯಟಸೇ *ಮರ್ಥಂ ತ್ವಂ ನಿಶೀಥೇ ವಹನಂ ನು ಕಂ 

ಕ್ರೈಪ್ತಂ ತು ಹೋಲಿಕಾಜಿರಂ ಕಂ ವಾಂಂಗಮನಕಾರಣಂ | 

ವೃಥಾಮುತ್ಬಾದ್ಯ ಯಷಯೇ ದುಃಖಾದ್ದುಃಖವಿಲಾಸಿನಿ H ೪೬ ॥ 

ಶಾಂಡಿಲವಾಚ 

ನಾಂಂಸುರೀಂ ನ ಚ ಗಂಧರ್ನೀಂ ನ ಪಿಶಾಚೀಂ ನರಾಕ್ಷಸೀಂ। 

ಪತಿನ್ರ ತಾಂತು ಮಾಂ ಸರ್ವೇ ಜಾನಂತು ತಪಸಿಸಿತಾಂ. ॥ ೪೭॥ 

ಆಲ್ಲಿಗೆಬಂದು ಮಾಂಡವನು ರೂಲದನ್ಲಿರುವುದನ್ನ ರಿಯದೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ತಲೆಯ 

ಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸು ತ್ರಿದ್ದಳು. ಅವಳು : ಭಾರಾತಿಶಯದಿಂದ ಶೂಲ 

ನೋಡದೆ ಅವನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಜಾರಿದಳು. 

ದ ಮಾಂಡವ್ಯನ ನ ಶರೀರದಚ್ಲಿಲ್ಲ ವೃಥೆಯುಂಟಾಗಲು 

ಆವನು ಮರಳಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಾರದಿಂದ ತನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟವುಂಟಾಯಿತೆ? 

ಎಂದುಕೊಂಡು ಡಿ ಕುರಿತು, «ನೀನು ವ ಭಿಚಾರಿಣಿಯೊ 

ರಾಶ್ಚಸಿಯೊ ಕಳ್ಳಿಯೊ ಗಿರುವೆ?' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಹುವಾಗಿ ಕೊಗಿಕೊಂಡನು. 

೫-೪೬. ಬಳಿಕ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಂಡವ್ಯನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಂಡಿಲಿ 

ಯನ್ನು ಕುರಿತು, ತಪಸ್ನಿ ಎನಿಯೆ! ನೀನು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ “ಯ ವೇಳೆ ಈ ಜೋಳಿಗೆ 

ಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮಾಂಡನವ್ಯನಿಗೆ ಕಸ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತ ಏಕೆ 

ಸಂಚರಿಸುತ್ತೀಯೆ ₹' 

೭. ಶಾಂಡಿಲಿಯು ಹೇಳು: ನ ಮುಸಿಗಳೇ! ನನ್ನನ್ನು ಅಸುರ, 

ಗಂಧರ್ವ, ಪಿಶಾಚ, ರಾಕ್ಚಸಸ್ತ್ರೀಯನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಡಿರಿ. ತಪೋನಿರತ 

ಳದ ಪತಿವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯಿರಿ, 
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ನಮೇ ಕಾಮೋ ನಮೇ ಕ್ರೋಧೋ ನ ವೈರಂ ನ ಚ ಮತ್ಸರಃ । 
ಅಜ್ಞಾನಾದ್ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಂದ್ಯಾಚ್ಚ ಸ್ಪಲನಂ ಕ್ಲಂತುಮರ್ಹಥ I ೪೮ ॥ 
ವಹನಂ ಭತೃ ೯ಸೌಖ್ಯಾ ಯ ದಿವಾ ಸಂಪೀಡ್ಕತೇ ರುಜಾ । 
ಅಯಂ ಭರ್ತಾ ನಿಜಾನೀಥ ನೋಲಿಕಾಸಂಸ್ಥಿ ತಃ ಸದಾ vn 
ಭರಣಂ ಪಾನಂ ವಸ್ತ್ರ ಚ ದದಾಮ್ಯೆ ತಸ್ಯ ನೋಗಿಣಃ 

ಖುಷಿಃ ಶೌನಕಮುಷ್ಯೊ ಸೌ ಶಾಂಡಿಲೀಂ ಮಾಂ ನಿಜಾನತ ॥೫೦॥ 
ಸ್ವಭರ್ತೃಧರ್ಮಿಣೀಂ ಕೋಪಂ ಮಾಕುರುಷ್ಟಾತಿಥಿಂ ಕುರು | 
ಸತಾಂ ಸವಿಖಾಪಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾಂ ಸರ್ವಂ ಮೇ "| ಕ್ಸಂತುಮರ್ಹಥ ॥ ೫೧॥ 
ಯಷಯ ಊಚುಃ: 

ಪರನ್ಯಥಾಂ ನ ಜಾನೀಷೇ ವ ್ಯಚರಂತೀ ಯದೃ ಚ್ಛಯಾ । 
ಪ್ರಭಾತೇಭ್ಯು ದಿತೇ ಸೂಯ ತವ ಭರ್ತಾ” ಮರಿಷ್ಯ ತಿ 1 ೫೨ ॥ 
ಆತ ದುಃ ಖಾತ್ಪ ರಂ ದುಃಖಂ ನ ಜಾನಾಸಿ ಕುಲಾಂಧಮೇ 
ತೇನ ವಾಕೆ ನ ಘೋರೇಣ ಶಾಂಡಿಲೀ ವಿಮನಾಚವತ್ I ೫೩॥ 
ಪರಂ ನಿಷಾದಮಾಪನಾ ್ಲಿ ಕ್ರಣಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ: ಬ್ರನೀದ್ವಚಕಃ । 
ಕೋಪಾತ್ಸ ಂರಕ ನಯನಾ ನಿರೀಕ್ಸಂತೀ ಮುನೀಂಸ ದಾ 1 ೫೪ ॥ 

೮. ನನಗೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ವೈರ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ 
ನೀಡಲೂ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಂದ್ಯದಿಂದಲೂ ಜಾರಿದ ನನ್ನ ನ್ನು ಠ್ರಮಿಸಲರ್ಹರಾಗಿರು ನಿರಿ. 

೪೯, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಜೋಳಿಗೆಯೊಳಗಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು ಹಗಲು 
ರೋಗಪೀಡಿತನಾಗಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗ ರಾತ್ರಿವೇಳೆ 
ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು. 

೫೦-೫೧. ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾದ ಈ ಶೌನಕನೆಂಬ ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ 
ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ತ್ತಿರುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ಪತಿವ್ರ ತೆಯಾದ ಶಾಂಡಿಲಿ 
ಯನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯ ಸಜ್ಜನರಾದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಪಿತ 
ರಾಗದೆ : ಆತಿರಿಯನಾ ಗಿ ಭಾವಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಆಪರಾಧವನ್ನೈಲ್ಲ ಕ ಮಿಸಿರಿ, 

೫೨. ಖುಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ: ಶಾಂಡಿಲಿ! ನೀನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ 
ನಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 

ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಲು Ki ಪತಿಯು ಮಡಿಯು ವನು. 
೫೩-೫೪. ಕುಲಾಧಮಳೆ! ನೀನು ನಿನ್ನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ದ ಸರರಡುಃಖ 

ನ್ನಂಡಸಕೊ ಶ್ರಾಂಡಿಲಿಯು ಖುಷಿಗಳ ಈಬರುನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ 
ವೃಥೆಗೊಂಡಳು. ಅವಳು ಬಹಳ ವಿಷಣ್ಣಳಾಗಿ ಸ ಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚಿಂತಿಸಿ ಕೋಪ 
ದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣು ಗಳುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಮಂಗಳ ನೋಡುತ್ತ ಇಂತೆಂದಳು. 
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ಸತಾಂ ಗೇಹೇ ಕಿಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಭವತಾಂ ಚಾಂಪಕಾರಿಣೇ | 

ಸಾಮೇನಾಂತಿಥಿಪೂಜಾಯಾಂ ಶಿ ಷ್ಟ ಚ ಗೃಹಮಾಗತೇ ॥ ೫೫ ॥ 

ಭವದ್ಭಿರೀದೃಗಾತಿಥ್ಯಂ ಕೃತಂ ಚೈವ ಮಮ್ಮೆವ ತು । 

ಸ್ವರ್ಗಾಃ ಹ ಭವದ್ಧಿ ನ: ರ್ನ ನಿರೀಕ್ಸಿತಂ . ॥ ೫೬ ॥ 
ಪ್ರಾಜಾಪಸತ್ಯಾನಿಮಾಂ ದೃಷಾ ಸ 4 ಥಾ ಪ್ರಾಕೃತಾಃ ಸಿ ಸ್ತ್ರಿಯಃ । 

ಭವಂತಃ ಸಿ ಸ್ರೀ ಬಲಂ ಮೇಂದ್ಯ' ಪಶ ತು ದಿವಿ ದೇವತಾಃ ॥೫೭॥ 

ಸ ದಿತ್ಕೋ ನೋದಯಿಷೃತಿ । 

ಅಂಧಕಾರಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಿ ಕ್ಷೀಯತೇ ನಾಂದ್ಯ ಶರ್ವರೀ ॥ ೫೮ ॥ 

| ೦ಭಿತೇಂ ರ್ಕ ತಮೋಮಯಂ ।! 

ಶಿ ಟ್ಕಾರಸತ್ಮ್ರೀಯಂ 1೫೯॥ 
ಸ್ವಾ ಹಾಸಾರಃ ಸ ಸಧಾಕಾರಃ ಸಂಚಯಜ್ಞ ಸದನ | 

ನೆಣ ಧಾ ಲೋ ಪವ್ಯತಿಕ್ರಮಃ ! 

ಪಣ್ಮೊಸಂ ಚ ತದಾ ಸಾರ್ಥ, ಉಪ್ತಸಿಂಜೋದಕಕ್ತಿಯೂ 1 ೬೦॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀವಾಖಂಡೇ 
44 ಶಾಂಡಲೀಯಹಿಸಂವಾದವರ್ಣನಂ ೩8 

ನಾಮೈಕಸಪ್ತತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂದಧ್ಯ್ಮಾಯಃ 

೫೫-೨೫೬. ""ಸಜ್ಜನರಾದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಪಕಾರಮಾಡಿದ 

ನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇಂತಹ 
ಥ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ್ಲವೆ? ನೀವು ಸ ಸ್ವರ್ಗ ಮೋಕ |, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 

೫೭, ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಮರ ಸ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಲ್ಲವೆ? 

ಈಗ ಸ ರ್ಗ ವಾಸಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಹೆಂಗಸಿ ಕ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿ. 

ಬಲ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸ ವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿಯು ಮಡಿಯುವುದಃ 

ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯು 'ಜಗತನೆ ತ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು. ರಾತ್ರಿಂ ಯು ಕ್ಟ ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”' 

೫೯-೬೦. ಅವಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಡೆ ಯಲು | 

ತಮೋಮಯನವಾಯಿತು. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳೂ, ಸ್ನಾನ, ದಾನ, ಜಪಗಳೂ 

ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವಂ ದನೆಯು ಲುಪ್ಮನಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ 

ಕಾಲ ಪಿಂಡಸ್ರದಾನ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ಶ್ಲೊ (ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ದವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾ ಂದವೊಹಾ ಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನೆಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

“4 ಶಾಂಡಿಲೀಯಹಿಸಂವಾದವರ್ಣನ '?ನೆಂಬ 

ಸೂರೆಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 
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ಅಥ ದ್ವಿಸಪ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಮಾಂಡವ್ಯತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಅಥ ತೇ ಯಷಯಃ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಶ್ಚೇಂದ್ರಪುರೋಗಮಾಃ | 

ಮಾಂಡವ್ಯಸ್ಯಾಶ್ರಮೇ ಪುಣ್ಯೇ ಸಮಾಯುರ್ನರ್ಮದಾತಟೇೀ lH On 

ಶಂಖದುಂದುಭಿನಾದೇನ ದೀಪಿಕಾಜ್ವಲನೇನ ಚ । 

ಅಪ್ಪರೋಗೀತನಾದೇನ ನೃತ್ಯಂತ್ಯೋ ವಾರಯೋಜಹಿತಃ 1೨॥ 
ಕಥಾನಕೈಃ ಸ್ತುವಂತ್ಯನ್ಯೇ ತಸ್ಯ ಶೂಲಾಗ್ರಧಾರಿಣಃ । 
ಅಷ್ಟಾಃಶೀತಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸ್ನಾತಕಾನಾಂ ತಪಸ್ವಿನಾಂ Ian 
ಸಮಾಜೇ ತ್ರಿದಶೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ತತ್ರತೇಚ ದಿದೃಕ್ಟಯಾ | 
ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾನಾಸ್ತತ್ರ ಹರ್ಷಾತ್ಸಮಾಗತಾಃ 1೪॥ 
ಮಾತರೋ ಮಲ್ಲಿಕಾದ್ಯಾಶ್ಹ ಫ್ಸೇತ್ರಸಾಲಾ ನಿನಾಯಕಾಃ । 
ದಿಕ್ಬಾಲಾ ಲೋಕಪಾಲಾಶ್ಚ ಗಂಗಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಸರಿದ್ವರಾಃ ॥1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಮಾಂಡವ್ಯತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಬಳಿಕ ಆ ಮುನಿಗಳೂ, 
ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳೂ ನರ್ಮದಾ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಣ್ಯಕರವಾದ 
ಮಾಂಡವ್ಯನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕ ಬಂದರು. 

೨. ಅಲ್ಲಿ ದೇವ ವೇಶ್ಯಾಂಗನೆಯರು ಶಂಖ ದುಂದುಭಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ, 
ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೂ, ಗೀತವಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಕುಣಿದರು. 
೩ ವಿಂಬತ್ತೆಂಟುಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸ್ನಾತಕರಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಶೂಲಾರೂಢ 
ನಾದ ಮಾಂಡವ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

೪. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ 
ನೋಡಲು ಬಂದರು. | 
೫. ಹಾಗೆಯೇ ಮಲ್ಲಿಕಾದಿ ಮಾತೆಯರೂ, ಕ್ಲೇತ ಪಾಲಕರೂ, ವಿನಾಯ ಬಿ 

SUS) 

ಅಲ್ಲಿಗೆ 
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ಖಯಷಿದೇವಸಮಾಜೇ ತು ನಿತ್ಯಂ ಹರ್ಷಪ್ರಮೋದನೇ ! 

ತತ್ರ ರಾಜಾ ಸಮಾಯಾತಃ ಪೌರಜಾನಪದೈಃ ಸಹ ॥೬॥ 

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೌತೂಹಲಂ ತತ್ರ ವ್ಯಾಕುಲೀಕೃತ ಶರಾನಸಂ | 

ವಿತ್ರಸ್ತಮನಸೋ ಭೂತ್ವಾ ಭಯಾತ್ಸರ್ವೇ ಸಮಾಸ್ಮಿ ತಾಃ 1೭ ॥ 

ತಸ” ನ್ ಸಮಾಗಮೇ ದಿನೆ € ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಿ ಶಮಬ್ಬು; ವನ್ । 

ಭೋ ಮಾಂಡನ್ಯ ಮಹಾ ಸತ್ವ 'ನರಡಾಸೆ ಮಕ್ಕೆ $ ಹ HEH 

ಅನೇಕಕಪ್ಟತಪಸಾ ತವ ಸದಿ )ರ್ಭವಿಷ್ಯ ತಿ । 

ಪಾ ್ರಾರ್ಥಯಸ್ವ : ಯಥಾಕಾಮಂ ನ ಯಸ್ತೇ ಮನಸಿ ರೋಚತೇ 1೯ ॥ 

ಅನಾದಿತ್ಯ ಮಯಂ ಲೋಕಂ ನಿರ್ವಷಟ್ಕಾರಮಾಕುಲಂ | 

ನಷ ಧರ್ಮಂ ನಿಜಾನೀಹಿ ಪ್ರ ಕ್ರ. ತಿಸ್ಪಂ ಂ ಕುರುಷ್ಟ ಚೆ । 

ಅನುಗ್ರ ಹಂ ತು ಶಾಂಡಿ ಲ್ಯಾ? ದ ಫೇಯಾಮ” ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ॥೧೦॥ 
ಏಷ ತೇ ಕಷ್ಟದೋ ರಾಜಾ  ಸಮಾಯಾತಸ್ತನಾಂಗ್ರತಃ | 

ಸಂಭೂಷಯಸ್ವ ವಿಪ್ರರ್ಷೇ ಜನಂ ದೇವಾಸುರಂ ಗಣಂ H ೧೧॥ 

ಮಾಂಡ ವೈ ಉವಾಚ: 

ಯದಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಮೇ ದೇವಾಃ ಸಮಾಯಾತಾ ಸುರೈಃ ಸಹ । 

ತ್ರಿಕಾಲಮತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಚ ಸ್ಥಾತವ್ಯಮೃಷಿಭಿ 

ಜ್ರ y 

ತ್ತಿರಲು ದೊರೆಯು ನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನಗಳೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ 
೭-೮. ಆದನ್ನು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡ ರಾಜನನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ 

ಭಯಗೊಂಡರು. ಆ ದಿವ್ಯಸಜೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಇಂತೆಂದರು. 

"ಎಲೈ ಮಾಂಡವೃನೆ! ನಾವು ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ನಿನಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವೆವು 

೯. ನಿನಗೆ ಲಭಿಸುವ ಸಿದ್ಧಿಯು ಕಷ್ಟತರವಾದ ಅನೇಕ ತನಸ್ಸುಗಳಿಂದ 
ಸಾಧ್ಯವಾದುದು. ನಿನ್ನ ಮನೋಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊ, 

೧೦. ಈ ಲೋಕವು ಸೂರ್ಯನಿಬ್ಬದಿರುವುದೂ, ಯ ಜ್ಞ ಯಾ ಕಾನಾದಿಗಳಿಂದ 

ರಹಿತವೂ, ನಷ್ಟಧರ್ಮವುಳ್ಳುದೂ ಆಗಿ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿ 

ನಂತೆ ಸರಿ ಮಾಡು. ಶಾಂಡಿಲೆ ಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. 

೧೧. ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಂಟುಮಾಡಿದ ರಾಜನು ನಿನ್ನ ಮುಂದ ಬಂದಿರು 
ವನು. ಮುನಿಯ! ಈ ದೆ:ವಾಸುರರ ಸಮೂಹವನ 

೧೨. ಮಾಂಡವ ನು ಹೇಳುತ ತೆಗ; ಸೊಡನೆ ಬಂ ಒದರುವ 
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆ! ನೀವು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿದರೆ ಕಕ ಲದ 'ದಕ್ತಿಯೆಡ ಈ ತೀರ್ಥದ 
ಯಷಿಗಳೊಡನೆ ನೆ5ಿಸಿರಿ. 

ಇಷ್ಟ 



೧೦೨೪ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಭನತಾಂ ತು ಪ್ರಸಾದೇನ ರುಜಾ ಮೇ ಶಾನ್ಯುತಾಂ ಸದಾ | 

ಏನಮಸ್ತಿ ತಿ ದೇವೇಶಾ ಯಾವಜ್ಜ ಲ್ಪಂತಿ ಸಾಂಡವ 1 ೧೩ ॥ 

ತಾನದ್ರ ಕೊ ನೀ ಗೃಹೀತ್ವಾಂಗ್ರೇ ಕನ್ಯಾಂ ಕಾನುಪ್ರನೋದಿನೀಂ | 

ಉವಾಚ ಭೆಗವಂ ಛಾಪಂಪುರಾಡತ್ಕೊ €ರ್ನಶೀ ಮಮ I ೧೪॥ 

ಯದಾ ಕನ್ಯಾಂ ಹರೇ ರಕ್ಸೃಃ ಶಾಪಾಂತಸ್ತೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ । 

ತೇನ ಮೇ ಗರ್ಹಿತಂ ಕರ್ಮ ಶಾಹೇನಾಕೃ ತಬುದ್ಧಿ ನಾ I ೧೫ ॥ 

ಕ್ಚಂತನ್ಯಮಿತಿ ಚೋಕ್ತಾ ಚ ಗತಶ್ಹಾ ದರ್ಶನಂ ಪುನಃ 

ಗಳೇ ಚೆ ನತುಸಾ ಕನ್ಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ "ಸದ ದಲೇಕ್ಸಣಾ | ೧೬ | 

ಮಂತ್ರ ಯಿತ್ವಾ ಸುರೈಃ ಸವೈ ೯ರ್ದತ್ತಾ ಮಾಂಡನ್ನ ಧೀಮತೇ । 

ತಾಂ ಸ್ರಜ್ರ ಶೂಲಿಕಾರ ಸ್ಲಾವ್ಯ ಸವಿತ್ವರ್ನರ್ಮಜೋಷಕ್ಕೆ! 1 ೧೭ ॥ 

ಮಾಂಡವ್ಯಮೃ ಹಿಮುತ್ತಾರ್ಯ ಜಯಶಬ್ದಾದಿಮಂಗಲೈಃ । 
ವಿನಾಹಯಿತ್ಕಾ ತಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಮಾಂಡವ್ಯಯಷಿಪುಂಗವಃ 1 ೧೮ ॥ 

ಅಭಿವಾದ್ಯ ಚ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ಹಾನಸನ್ಮಾನಗೌರನೈಃ 
ಅಥ ರಾಜಾ ಸಮಾಪಸ್ಕೋ ರತ್ಸೈಶ್ನ ನಿನಿಧೈರಪಿ 1 ೧೯॥ 
ಧಿಗ್ವಾದೈರ್ನಿಂದಿತಃ ಸರ್ವೈಸ್ತೈರ್ಜನೈರ್ಭೂಷಿತಃ ಪುನಃ । 

ಜ್ಜ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಭೂಷಣಾಚ್ಛಾ ದನಾಃ ಶನೈಃ 1 ೨೦ ॥ 

ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ರೋಗವು ಶಾಂತವಾಗಲಿ. 

 ಹ್ಮಾದಿ; ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಡೆ ಒಬ್ಬ 

ರಾಕ್ಷಸನು ಓರ್ವ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಂತೆಂದನು. "ಹಿಂದೆ 

ಊೂರ್ವಶಿಯು ನನಗೆ ಶಾಪವನ್ಸಿತ್ತು, ರಾಕ್ಟೃಸನೆ! ನೀನು ಕನ್ಯೆಯೋರ್ವಳನ್ನು 

ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಶಾಸವು ಅವಸಾನಗೊಳ್ಳುವುದು?' ಎಂದಿರುವಳು. ಆ ಶಾಸ 

ವಶದಿಂದ ಮೂಢನಾದ ನಾನು ನಿಂದ್ಯ ವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗಿರುವೆನು. 

ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಪಮಿಸಿರಿ?' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನು ಅದ ಶ್ಯನಾಗಲು ಇಂದ್ರಾದಿ 

ದೇವತೆಗಳು ಸುಂದರಿಯಾದ ಆ ಕಕ್ಕೆ ಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅವಳನ್ನು 

ಮಾಂಡವೃನಿಗಿತ್ತ ರು. ಪವಿತ್ರವಾದ 'ಸರ್ಮದಾಜಲದಿಂದ ಆ ವಜ್ರ ಶೂಲವನ್ನುು 
ಎಳೆದು ಜಯಕಬ್ದಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಂಡವ, ನನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಆ ಕನ್ಯೈಯನ್ನು 

ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. “ಮಾಂಡವ್ಯನು ಆ ಮುನಿಗಳ್ನೆ ಲ ಮಾನದಾನಾದಿಗಳಿಂದ 
ಗೌರವಸಿ ನಂದಿಸಿ ಆ ಆ ಕಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ಹತ್ತಿರ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಿಂದಿತನಾಗಿ ನಾನಾವಿಧರತ್ನಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾದ 

ಆ ನೊರೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಒಡವೆ ನಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನೂ, ಕೋಟ ಸುವರ್ಣ 
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ಸುನರ್ಣಕೋಟದಾನೇನ ತುಷ್ಟಾನ್ಯತ್ನಾ ಸ ಕ್ಲ ನಾಸಿತಾಃ | 

ವೃತ್ತೇ ವಿನಾಹ ಆಹೂಯ ಶಾಂಡಿಲೀಂ ತಾಮಥ ಫಾಃಬ್ರವೀತ್ ॥೨೦॥ 

ಮಾನಯಸ್ವ ಇನಾಸ್ವಿಪ್ರಾನ್ಮೋಚಯಸ್ವ ದಿವಾಕರಂ | 

ಅಪಹೃತ್ಯ ತಮೋ ಯೇನ ಕೃಷಾ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ ೨೨ ॥ 

ಖಯುಷೀಣಾಂ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಶಾಂಡಿಲೀ ದುಃಖಿತಾಃಬ್ರವೀತ್ | 

ಊ ುದಿತೇಃ ರ್ಕೇ ತು ಮೇ ಆ ಧರ್ತಾ । ಮೃತ್ಯುಂ ಯಾಸ್ಯ ತಿ ತಿ ಭೋ: ದ್ವಿಜಾಃ॥ 

ತಿಷ್ನ ತ್ಯ ಮ ಧಕಾ 6 ತು  ಕೇಚ್ಛಾ! ಮಿ , ರವಿನ ಣೋದಯ 

ತೇನ ನಾಕೆ ನ ತೇ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಂಸುರಮಹರ್ಷಯಃ | 

ಶಿರಃ ಸಂಚಾಲನಾಃ ಸರ್ಮೇ ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿತಿ ಚಾಂಬ್ರುವನ್ ॥ ೨೬ ॥ 
ಪತಿವ್ರತೇ ಮಹಾಭಾಗೇ ಶೃಣು ವಾಕ್ಯಂ ತಪೋದನೇ। 

ಮನ್ಯ “ಸೇ ಯುದಿ ನಃ ಸಿರ್ಮಾನು ಕುಷ್ಟ ವಚನಂ ಚ ಯತ್ | 2೭ ೧ 

i ೨೫ ॥ 

ಗಳನ್ನೂ ದಾನಮಾಡಿ ಕ ಕ ಮೆಬೇಡಿದನು. ವಿವಾಹವು ಮುಗಿದ ತರುವಾಯ 

ಮಾಂಡವ್ಯನು ಶಾಂಡಿಲಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಹ ಹೀಗೆಂ ಧಿ 

ನ md ಸ . ಹಾ pel wl, ೨೨. "" " ಶಾಂಡಿಲಿ! ನೀನು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು. ಸೂರ್ಯ 

೨೫-೨೬. ನಾನು ಪುರುಷನಿಲ್ಲದೆ ಅನಾ ಥಳಾಗಿರಬ ನೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಅಭಿ 
ಪ್ರಾಯವೇ? ನೀವೇ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರಿ ನಾನು ಸೂ ಯ್ಯೋದಯವನ್ನು ಇಚ್ಛಿ ಸು 

ಅವಳ ಆ ಮಾತಿಠಿಂದ ಸಮಸ್ಮದೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಲಿ 

, “ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯದು” ರ. 

೨೭, .. ಮಹಾತ್ಮಳ್ಳೂ ಪತಿವ್ರತೆಯೂ, ತಪಸ್ವಿಫಿಯೂ ಆಗಿರುವ 

ಶಾಂಡಿಲಿಯೆ! ನಮ್ಮಾ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಾದ 

ಪ್ರ ಮಾತನ್ನು ನಡೆ ಸು ಎಂದರು. 
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ಶಾಂಡಿಲ್ಕುವಾಚ:-- 

ಯೇನ ನೇ ನನುಕೇದ್ದರ್ತಾ ಯೇನ ಸತ್ಯಂ ಮುನೇರ್ನಚಃ । 
ತತ್ಕುರುದ್ವಂ ವಿಚಾರ್ಯಾಶು ಯೇನ ಸಂ ವರ್ಧತೇ ಸುಖಂ ॥ ೨೮ ॥ 

ತಸ್ಯಾಸ್ತದ್ದ ಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ವಸ್ನಾವಸ್ಥಾಕ್ಸೃ ಕೃಶೋ ಹ್ಯೃಷಿಃ ! 

ಅಂತರ್ಜಿತೋ ಮುಹೂರ್ತಂ ಚ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾ ಶ್ತ ಪ್ರ ಪಶ್ಯ ತಾಂ ॥೨೯॥ 

ಪುನರಾದಾಯ ತೇ ಸರ್ವೆ ಕೃತ್ವಾ ನಿವ್ರ ೯ಐಸತ್ತೆ ನಾಂ 

ಸ್ಲಾಪಿತೋ ನರ್ಮದಾತೋಯೇ" ಶಾಂಡಿಲಾ ಯೈ ಸಮರ್ಪಿತಃ ॥ ೩೦॥ 

ತತಃ ಸಾಪೃ ಷ್ಟ ಮನಸಾ ಪತಿಂ ದೃಷ ತು ತೈಜಸಂ | 

ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಾನ ಸೀನ್ಸೇವಾನ್ವಿ ಜ್ ಜಗತ್ಯೃತಂ I ೩೧॥ 

ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರ ವರ್ರಿ ಸರ್ವೇ ದೇವಗಂಧರ್ನಮಾನುಷಾಃ 

ಹೃಷ್ಟ ತುಷ್ಟಾ ಗತಾಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ವಮಾಶ್ರಮುಪದಂ ಮಹತ್ ॥ ೩೨ ॥ 

ಪಶಿವ್ರ ತಾ ಸ ಭತ್ತ ೯ ಸಾ ಮಾಸನೇನಾಂತ್ರ ವೇ ಸ್ಥಿ ತಾ । 

ಮಾಂಡನ್ಯೆ ನಾನ ನುಜ್ಹಾ ತಾ ಯಯಾ ನತ್ವಾ ಸ್ವ ಮಾಶ್ರ ಮಂ 1೩೩॥ 

ಚ ೨೮. ಶಾಂಡಿಲಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ:--ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿ ನನ್ನ ಪತಿಯು 
ು:ಡಿಯದಂತೆಯೂ, ಮುನಿಯ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗುವಂತೆಯೂ, ಸುಖವು 

ಹೆಚ್ಚುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿರಿ. 

೨೯. ಮುನಿಗಳು ಆ ಶಾಂಡಿಲಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಳ ಪತಿಯನ್ನು 
ಸಹ 

ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂಂಡಿಲಿ ಸ ತೋರಿಸಿ ಸಲ್ಪಹೆ ಹೂತ್ತು 

೩೦. ಅನಂತರ ಅವರೆಸ್ಲರೂ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಸ್ಬದೆ ಸುಂದರನಾದ ಆ ಮುರಿ 

ಯನ್ನು | ನರ್ಮದಾನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಶಾಂಡಿಲಿಗೆ 

ಒಣ. ಬಳಿಕ ಅವಳು ಅ ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ 

ಗೊಂಡು ಆ ಖುಸಿ ದೇವತೆಗಳ ತಿ.ನಲಿ ಶುದ ನಾದ ಸೂರ್ಯ 
ಧಿ 

ನಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಳು. 

೩೨. ಆಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಸತ್ತಿ ಯೆಗಳು ನಡೆದುವು. 
ದೇವಗಂಧರ್ವ ಮನುಷ ರುಷ ದ್ಭಿ ಷ್ಟ ತುಷ್ತ ರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಳ ಮೆ, ತೆರಳಿದರು. 

ಸ್ Kei 

೩೩. ಪತಿವ್ರ ಕೆಯಾದ ಆ ಆ ಶಾ ಡಿಲಿಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳಕಾಲ ಪತಿಯೊಡನೆ 
ಆ ಮಾಂಡವ್ಯ ನ ಆಶ್ರ ವ:ದಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ಆಶ್ರ ಮಕ್ಕೆ ಹೋ ದಳು. 

2 ಕ್ಟ 
62 ಈ, ನ್ ಣಿ ದ (€> 

ಘಿ 

ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 
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ಗತೇಷು ತೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಸ್ಥಾ ಪಯಾಮಾಸ ಚಾಂ ಚಕ್ಕಿತಂ | 

ಮಾಂಡವೈ €ಶ್ವರನಾಮಾನಂ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸ್ಕ್ರೃತ ॥೩೪॥ 

ದಿನ್ಯಂ ವರ್ಷಸಹತ್ತ ೦ ತು ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಭಾರತ । 

ಗತೋಸಸಾವೃಃಿ ಹಿಸಂಘೈಶ್ಚ ಸಬತೋಮರಪಪ್ಪತಂ' ! ೩೫ ॥ 
ಟೆ 

ತಪಸ್ತ ಸಂತಾ ತೌ ತತ್ರ ಹ್ಶ ದ್ಯಾಪಿ ಕಿಲ ಭಾರತ । 

ಭ್ರಾ ತ್ರಾ ಸಂಯತಾತ್ಮಾನೌ ಧ್ಯ ಯತಃ ಪರಮಂ ಪದಂ 1 ೩೬ ॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇತುಯಃಸಸಾ ತ್ವಾ "ತರ್ಪಯೇತ್ರಿ ತ್ರದೇವತಾಃ । 

ನಿತರಸ್ತ ಸ್ಯ ತೃಪ್ಯಂತಿ ಪಂಡಾ ನಾಷ್ಟ ಶಾಬ್ದಿ ಕಂ 1 ೩೭ ॥ 

ದೇವಗ್ಗ ಹೇ ತು 'ಸೆಕ್ಟಾ ದೌ ಯೆಃ ಕರೋತಿ ವಿಲೇಪನಂ | 

ಗೋದಾನಶತಸಾಹಸ್ಥೆ: € ದತ್ತೇ ಭವತಿ ಯತ್ಛ ಲಂ ॥ ೩೮ ॥ 

ಉಪಲೇಪನೇನದಿ )ಗುಣಮರ್ಚನೇ ತು ಚತುರ್ಗುಣಂ | 

ದೀಪಪ್ರಜ್ವಲನೇ ಪ್ರಣ್ಮ ಮಷ್ಟಧಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ 1 ೩೯॥ 

ದಿನ್ಯ ನೇತ್ರ: ಧರೋ ಭೂತ್ಯಾ ತ್ರೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಕೇ ಸಚರಾಚರೇ । 

ಪಧ್ನಾ ಮೆದುಫು ತ್ರೆ ರ್ದೇವಂ್ ಪಯಸಾ ನರ್ಮದೋದಕ್ಕೆ 8 I ೪೦ ॥ 

ಸ್ಸ ಸನಂ ಯೇ ಸ್ರಕುರ್ನಂತಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿಲೇಪನೈಃ । 
ಯಲರ್ಜಯಂತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಟೆಂ ದೇವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿಂ ॥ ೪೧ ॥ 

ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನಮಾ ಡಿ: ನ್ನು : 

೩೯-೫೦. ಅಲಿ ಉಪಲೇಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇ ಸ್ಮಡಿಯೂ, ಪೂಜಿಸ: 

ವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಮಡಿಯೂ, ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ಎಂಬರಷ್ಟೂ 

ಪುಣ್ಯವುಂಟಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು ರ ನಿವೃ ತ್ರಥಾರಯಾಗಿ 

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವನು. ಮೊಸರ: ಹಾಲು, 
ಇ ನರ್ಮದ ಜಲಗಳಿಂದ ಆಭಿಸೇಕಮಾಡಿ ಪ್ರಷ, 



wel ೧೦೨೮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತೇಂಸಿ ದಿನ್ಯವಿಮಾನೇನ ಕ್ರೀಡಂತೇ ಕಲ್ಪಸಂಖ್ಯಯಾ | 

ದೀಸಾಷ್ಟಕಂ ತು ಯಃ ಕುರ್ಯಾದಷ್ಟವಿನಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶೀಂ ॥ ೪೨ ॥ 

ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ತು ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಮಂತುತೇ। 

ಫಲೈರ್ನಾನಾನಿಧೈಃ ಶುಭ್ನೈರ್ಯಃ ಕುರ್ಯಾಲ್ಲಿಂಗಪೂರಣಂ ॥೪೩॥ 
ತೇಃಪಿ ಯಾಂತಿ ವಿಮಾನೇನ ಸಿದ್ಧಚಾರಣಸೇವಿತಾಃ | 

ಘಂ ಜಿ ಚೈ ನ ಪತಾಕಾ ಚ ನಿಮಾನೇ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲಿಕಾ 1 ೪೪ | 

ವಾದಿತ್ರಾ ಣೆ ಯಥಾರ್ಹಾಣಿ ಪಾ ್ರಿಂತೇ ಚೆ ಗಚ್ಛ ತೇ ಶಿವಂ | 

ದೇನಾಲಯಂ ತುಯಃ ಕುರ್ಯಾಜಿ ಷ್ಣ ವಂ "ಮಾಂಡನೇಶ್ವ ರಂ ॥ ೪೫ ॥ 
ಸ್ವರ್ಗೇ ನಸತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಯಾವದಾಭೂತಸಂಪ್ಣ ವಂ। 
ಮೌಂಡನ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಖೈೆ € ವಿಪಾ ತ್ರನ್ಫೋಜಯತೇಂಗ್ರ ತಃ il ೪೬॥ 
ಏಕಸಿ ್ಲನ್ನೊ €ಜಿತೇ ನಿಸ್ರೇ ಕೋಟರ್ಭವ? ಭೋಜಿತಾ । 
ಆಶಿ ನೇ ಮೊಸಿ ಸಂಪ್ರಾ ಹ್ತೇ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಚತುರ್ದಶೀಂ 1 ೪೭ n 

; 'ತೋಪವಾಸನಿಯಮೋ ರಾತೌ ಜಾಗರಣೇನ ಚ। 
ದೀಪಮಾಲಾಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಟು ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ತು ಶಕ್ತಿತಃ 1 ೪೮ ॥ 
ನಾರೀ ನಾ ಪುರುಷೋ ವಾಸಿ ನೃತ ಗೀತಪ್ಪ ನಾದಸ್ಕೆ 
ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಮಲೇ ಸೂರ್ಯೇ ಸ್ಥಾ ನಾದಿಕನಿಧಿಂ ನೃ ಫೆ ।1೪೯॥ 

ನಾರಾಯಣನನ್ನೂ ಅರ್ಚಿಸುವವರು ದಿವ್ಯ ನಿಮಾನವನ್ನೈೆ (ರಿ ಕಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ 
ನಿನೋದಪಡುವರು. ಅಷ್ಟಮಿಾ, ಚತುರ್ದ ತ್ರೀ, ಕೃ ಸ್ಲಪಕ್ಸದ ನಿಕಾದಶೀ ದಿನ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವವರು ಯ ಮನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 
ಶುದ್ಧ ವಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಫಲಗಳಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ತ್ಕಿಮಾಡುವನರು 
ಸಿದ್ಧ "ತಾರಣರಿಂದ ಸೇವಿತರಾಗಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಘಂಟಿ, ಪತಾಕೆ, ಹೂವಿನಮಾಶೆ, ಉಚಿತವಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು 
ಇಡುವವರು ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನನ್ಸೆ ಸೇರುವರು. ಮಾಂಡವ್ಯೇಶ್ವ ರ 
ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನರ್ಮಿಸಿದವನು ಪ್ರಳಯಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುವನು. ಈ ಮಾಂಡವ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ ರನ್ನು 
ಭೋಜನಮಾಡಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಾ ್ರ್ರಾಹ್ಮಣನ ಭೋಜನವಿಂದ ಕೋಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ 
ಬಾಹ್ನಣರೆ; oN ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ತ್ವಿನ ಶುಕ್ಲ ಪೌ ಕದ 
ಚತುರ್ದಶೀ ದಿನ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆಗೈ ದು ನಾಲ್ಕು: ದಿಕ್ಕು ಗಳಲ್ಲ 
ದೀಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೃತ್ಯಗೀತಾದಿಗಳಿಂದ ಶಕ್ಟನುಸಾರ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಜೆಳನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ) ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಇ ್ಲಿನಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರಯಿಸಿ ಪ ಮಾಂಡವ್ಯ 



ದ್ವಿಸಪ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋರಧ್ಯಾಯಃ ೧೦೨೯ 

ಅಭಿನಿರ್ವರ್ತ್ಯ ಮೌನೇನ ಸಶ್ಯತೇ ದೇವನಾದೃಶಂ | 

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ರುದ್ರಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ 1 ೫೦॥ 

ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ 2 ಚ ಚೈತ್ರ ವೈತಾಖಯೋರಪಿ । 

ಕ್ರಾವಣೇ ವಾ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ವಕಾಲೇಂಥವಾಷಿ ಚ 1೫೧೬ 

ಶಿನರಾತ್ರಿಸಮಂ ಪುಣ್ಯಮಿತ್ಯೇವಂ ಶಿವಭಾಷಿತಂ । 
ವಾಜಹೇಯಾಃ ಶ್ವಮೇಧಾಭ್ಯಾಂ ಫಲಂ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ॥ ೫೨ ॥ 

ದುರ್ಭಗಾ ದುಃಖಿತಾ ವಂಧ್ಯಾ ದರಿದ್ರಾ ಚ ಮೃತಪ್ರಜಾ । 

ಸ್ನಾತಿ ರುದ್ರಘಟೈರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸರ್ವಾನ್ಯ್ಯಾಮಾನವಾಪ್ತ್ನುಯಾತ್ ॥ ೫೩ ॥ 
ಕೃಮಿಕೀಟಪತಂಗಾಶ್ಚ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೇ ಮೃತಾಃ । 

ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ ತೇ ಸರ್ನೇ ದಿವ್ಯರೂಪಧರಾ ನೃಪ i ೫೪ ॥ 

ಅನಾಶಕೇ ಜಲೇಂಗ್ಸ್ ತು ಯೇ ಮೃತಾ ವ್ಯಾಧಿಪೀಡಿತಾಃ । 

ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತೇಷಾಂ ರುದ್ರಲೋಕೇ ಹ್ಯಸಂಶಯಂ 1 ೫೫ ॥ 
ನಿತ್ಯಂ ನಮತಿ ಯೋ ರಾಜಂಛಿವನಾರಾಯಣಾನವ್ರಭೌ | 

ಗೋದಾನಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಪ್ರಭಾವತಃ ॥ ೫೬ ॥ 

ಶ್ತ _ರನನ್ನು ದರ್ತನಮಾ 

ರಾಗಿ ರುದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ 

ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎತರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಮವಾದ ಪುಣ್ಯವು 

ಲಭಿಸುವುದು, ಎಂದು ಶಿವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಾಶ್ರಮೇಧ 

ಯಾಗಗಳ ಫಲವೂ ದೊರೆಯುವುವು. 

೫೩. ದುರ್ಭಗಳೂ, ದುಃಖಿತಳೂ, ಬಂಜೆಯೂ, ಬಡವಳೂ, ಮೃತ 

ವಾದ ಸಂತತಿಯುಳ್ಳವಳೂ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಘಟಗಳಿಂದ ಮಿಂದರೆ ಸಮಸ್ತೇಷ್ಠಾ ರ್ಥ 

ಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಂ ಯುವಳು. 

೫೪. ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಕೃಮಿ, ಕೀಟ, ಪತಂಗಗಳೂ ದಿವ್ಯರೂಪ 

ವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುವು. 

೫೫. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಪೀಡಿತರಾದವರು ಜಲಾಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿದರೆ ರುದ್ರ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. 

೫೬. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರರನ್ನು ವಂದಿಸುವವನು ತೀರ್ಥದ 

ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗೋದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೆೊಂದುವನು. 



ಕಾ ಥ್ರ ಗಾ Me ced ೧೦೩೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದನುಹಾಪುರಾಣಂ 

ದೇವಾಲಯೇ ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಯಶ್ಚ 'ಕುರ್ಯಾತ್ರದಕ್ಸಿ ಣಾ 

ಪ್ರದಕ್ಸಿಣೇಕೃತಾ ತೇನ ಸಸಾಗರಥರಾ ಧರಾ Il ೫೭॥ 
ಸಾರ್ಧಂ ಶತಂ ಚ ತೀರ್ಥಾನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಭವನಾದ್ಬಹಿಃ | 

ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಪ್ರ ಮಾಣಂ ತು ವಿಸ್ತರಂ ರಾಜಸತ್ತಮ "ಲೆ 
ಸೂತ್ರೆ ಣ ನೇಷ್ಠ ಯೇತ್ಕೆ ಬೀತ್ರಮಥವಾ ಶಿವನುಂದಿರಂ | 
ಅಥವಾ ! ಿ ವಲಿಂಗಂ ಚ ಇ ಪುಣ್ಯ ಫಲಂ ಶೃಣು 1 ೫೯॥ 
ಜಂಬೂದ್ವಿ ೇಪಶ್ಚ ಕೃತ್ಸಶ್ನ "ಕಾಲ ಲೀ ಕುಶಕ್ತಾ ೦ಚಕೌ | 

ಶಾಕಪುಷ್ಠ! ರ ಗೋಮೇದೈಃ ಸಪ್ತ ನ (4 ನಸುಂಧರಾ 1 ೬೦ ॥ 
ಭೂಷಿತಾ ತೇನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸತ್ರ: ಅನನಕಾನನಾ 
ರೇವಾಯಾಂ ದಕ ಹೇ ಭಾಗೇ ನಕ ಶ್ಸೇತ್ರಾತ್ಸೃಮಾಪತಃ '॥ ೬೧॥ 
ದೇವಖಾತಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ೦ ನಿರ್ಮಿತಂ' ತ್ರಿ ್ರ ಪಕ್ಕೆ ರಫಿ । 
ತಸ್ಮಿನ್ ಯಃ ಕುರುತೇ ಸ್ನಾನಂ ಮುಚ ತೇ ಸರ್ವಪಾತಕ್ಕೆ $ 1 ೬೨ ॥ 
ಪೂರ್ಣಿಮಾಯಾಮುಮಾವಾಸ್ಕಾ 0 ವ್ಯ ತೀಪಾತೇಂರ್ಕಸಂಕ್ರ ಮೋ 
ಶ್ರಾ ದ್ಧ ೦ ಚ ಸಂಗ ಹೇ ಕುರ್ಯಾತ್ಸ ಗಚ್ಛ ತೃರಮಾಂ ಗತಿಂ 1 ೬೩ ॥ 
ಡೇವಖಾತೇ ತ್ರಯೋ ದೇವಾ ಬ ಹ ವಿಷ್ಣು ನುಹೇಶ್ವ ರಾಃ | 
ತಿಸ್ಮಂತಿ ಷಿ ಸಾರ್ಧಂ ಪಿತ 'ದೇವಗಷ್ಟೆ ಃ ಸಹ I ೬೪॥ 

೫೭. ಮಹಾರಾಜ! ಆ  ಶೇನಾಲಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿ ಕ್ಸಣೆಗೈದವನು ಸಮುದ್ರ 
ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವ ಭೂಮಿಂ ಯನ್ನು ಪ ಸೆ ಮಾಡಿದವನಂತಾಗುವನು. 

೫೮. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಭವನದ ಸಸ po ವತ್ತು ತೀರ್ಥಗಳು ಇರು 
ವುದರಿಂದ ಆ ತೀರ್ಥವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. 

ರ್ಜ, ಆ ಕ್ಸೇತ್ರ ವನ್ನಾಗಲಿ, ಶಿವಾಲಯವನ್ನಾಗಿ, ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನಾಗಲಿ 
ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ದವನಿಗೆ ದೊರಕುವ ಫಲವನ್ನು ಕೀಳು. 

೬೦-೬೨, ಜಂಬು, ಶಾಲ್ಮಲಿ, ಕುಶ್ಕ ಕಂಚ, ಶಾಕ, ಪುಷ್ಪರ, 
ಗೋಮೇದ ದ್ವೀಸಗಳಿಂದಲೂ, ಪರ್ವತವನಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರಮಾಡಿದ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. ಯಮುನಾ 
ನದಿಯ ದಕ್ಕಿ ಔಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಕ್ಟೇತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ದೇವತೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ 
ಸರೋವರವೊಂದಿರು ವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದವರುಸ ಸಿನುಸ್ಥಪಾನಮುಕ್ಕನಾಗುನನು. 

೬೩-೬೪, ಅಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿ ಮೆ ಅಮಾನಾಸ್ಯೆ, ವ್ಯತೀಪಾತ್ಯ, ಸೂರ್ಯ 
ಸಂಕ್ರಾತಿ, ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಟ ಕಾಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ ಮಾಡಿದವನು ಉತ್ತಮ 
ಗತಿಯನ್ನು ̀ ನಡೆಯುವನು. ದೇವಖಂಡದಲ್ಲಿ | ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು, 



ದ್ತಿ ಸಪ್ತ ತೈ ;ಸೈಿಕಶತ ಹೊನ 3ಧ್ಯಾಯ ಗಿರಿಷ್ಠಿಗಿ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇಶ್ರಿನೇ ಮಾಸಿ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ । 

ವಾಯುಮಾರ್ಗೇ ಸ್ಥಿತಃ ಶಕ್ರಸ್ತಿಷ್ಠತೇ ದೇವತೈಃ ಸಹ ॥ ೬೫ ॥ 

ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಸರಿತಃ ಸಾಗರಾಸ್ತಥಾ । 

ನಿಶಂತಿ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ದೇವಖಾತೇ ದಿನದ್ವ ಯಂ ॥ ೬೬ ॥ 

ಗೆಯಾಶಿರೇ ಚ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರ ಯಾಗೇಂಮರಕಂಟಿಕೇ 

ಪ್ರಯಾಗೇ ಸೋಮತೀರ್ಥೇ ಚ ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಮಾಂಡವೇಶ್ವರೇ ॥ ೬೭ ॥ 

ಸಟ್ಟಿ ಬಂಥೇನ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಮಾತ್ರಾಯಾಂ ಲಕುಲೇಶ್ವರೇ। 

ಆಶ್ವಿನ್ಯಾಮಶ್ಚಿನೇ ಯೋಗೇ ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಮಾಂಡವೇಶ್ವರೇ ॥ ೬೮ ॥ 

ಉಜ್ಜ ಯಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾಕಾಲೇ ವಾರಾಣಸಾ ೦ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರೇ | 

ಸನ್ನಿ ಹತ್ಯಾ ೦ 'ಿಗ್ರ ಸ್ತೇ ಮಾಂಡವ್ಯಾಖ್ಯೇ ಸನಾತನಂ ॥೬೯॥ 

ಇತಿ ಜ್ಞಾ ತ್ಕಾ ಮಹರ ಇಜ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಚೋತ್ತಮಂ | 

ಹಿತ್ಯೂ ಸ್ಲೇವಾನ ನ್ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸ್ಪಾನದಾನಾದಿಪೂಜನೈಃ ॥೭೦॥ 

ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನಿರಾಹಾರಃ ಸಿ ಸ್ಥಿತೋ. ಭೂತ್ವಾ ಶುಚಿವ್ರತಃ । 

ಸೂಜಯೇತ್ಸರಯಾ ಭಕ್ಕಾ ರಾವ್ರೌ ಜಾಗರಣೇ ಶಿವಂ ॥೭೧॥ 

ಕ್ಸ ಚತುರ್ದಶಿಯದಿನ ಇಂದ್ರನು ದೇನತೆಗಳೊಡನೆ 

೬೯, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಶಿಯ ತ್ರಿಪುಷ್ವರ 
೯ ಣಿ ಜ್ 

ದಲ್ಲಿಯೂ, ಸನ್ನಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಪುಣ್ಯವು 
ಣೆ p 

ಜ್ 

ಈ 'ಮಾಂಡನ್ಮಾ ಖು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವುದು. 
ಬಿ 

ಒಂ ಮಹಾರಾಜ | 



೧೦೩೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸ್ನಾನೈಶ್ಚ ನಿನಿಧ್ಯೈರ್ದೇನಂ ಪುಷ್ಪಾಂಗರುವಿಲೇಪನೈಃ । 

ಪ್ರಭಾತೇ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಕಾಂ ತು ಸ್ನಾನಾದಿ ವಿಧಿತರ್ಪಣೈಃ ॥ ೭೨ ॥ 
ಶ್ರಾದ್ಯೇನ ಹವ್ಯಕವ್ಯೇನ ಶಿವಪೂಜಾರ್ಚನೇನ ಚ ನ 
ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾದಿ ಯಜ್ಞ್ಜೈಶ್ಚ ವಿಧಿವಚ್ಚಾಪ್ತದಕ್ಸಿ ll ೭೩ ॥ 
ಧೌತಪಾಪೋ ನಿಶುದ್ಧಾತ ತೆ "ಅಭಕೇ ಫರಿಮುತ: Wy | 

ಗೋಸಹಸ್ರಪ ಕ್ರದಾನೇನ ದತ್ತ ೦ ಭವತಿ ಭಾರತ 1 ೭೪ ॥ 
ಸ್ನಾನಾದ್ಯೆ 'ರ್ನಿಧಿವತ್ತತ್ರ ತದ್ದಿನೇ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ | 
ಹಿರಣ್ಯಂ ವೃಷಭಂ ಧೇನುಂ ಭೂಪಿಂಂ ಗೋನಿಘುನಂ ಹಯಂ ॥ ೭೫॥ 
ಶಿವಮುದ್ದಿ ಶ್ಯ ವೈ ನಸ ಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮೇ ದದ್ಯಾತ್ಸು ರೂಪಿಣೇ । 
ಪಾದುಕೋಖಾಸಹಾ್ ಛತ್ರಂ ಭಾಜನಂ. ರಕ್ತ ವಾಸಸೀ ॥ ೭೬ ॥ 
ಹೋಮಂ ದಾನಂ ತಥಾ 'ಜಾಸ್ಯ ಮಕ್ಸು ಯಂ ಸರ್ವಮೇವ ತತ್ | 
ಬುಚಮೇಕಾಂತು ಯುಗೆ ದೇ ಯಜುರ್ವೇದೇ ಯಜುಸ್ತಥಾ ॥ ೭೭॥ 
ಸಾಮೈಕಂ ಸಾಮವೇದೇ ತು ಜಪೇದ್ದೆ €ವಾಗ್ರ ಸಂಸ್ಥಿ ತೋ! 
ಸಮ್ಮಗ್ಹೇದಫಲಂ ತಸ್ಯ ಭವೇಜ್ವೈ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ 1೭೮॥ 
ಗಾಯತ್ರೀ ಜಾಸ್ಯ ಮಾತ ತ್ರಸ್ತು ವೇದತ್ರ ಯಫಲಂ ಲಭೇತ್ । 
ಕುಲಕೋಟಿಶತಂ ನಾಗ್ಬ ೦ ಲಭತೇ ತು ಶಿವಾರ್ಚನಾತ್ Irn 

೭೨-೭೪, ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿವನನ್ನು ಸ ಸ್ನಾನ, ಪುಷ್ಪ 
ಗಂಧಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತಪ ೯ರ, ಹವ್ಯಕವ್ಯ, ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಾದಿ ಸ 
ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಪರಹಿತನಾದನನು ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದ 
ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. 

೭೫-೭೬, ಆ ದಿನ ಶಿವನ ಹತ್ತಿರ ವಿಧಿಯಂತೆ ಮಿಂದು ಸುವರ್ಣ, 
ವೃಷಭ, ಧೇನು, ಭೂಮಿ, ಗೋಮಿಥುನ, ಆಶ್ವ, ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮ, ಪಾದುಕ, 
ಛತ್ರ » ಪಾತ್ರೆ, ರಕ್ತ ವಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಬೇಕು 

೭೭-೭೮. ಅಲ್ಲಿ "ಮಾಡಿದ ಹೋಮ, ಜನ, ದಾನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸಯ 
ವಾಗುವುವು. ಜುಗ್ಗೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಯಕ್ಸನ್ನೂ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಯಜುಸ್ಸನ್ನೂ , ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮವನ್ನೂ ಶಿವನ ಮುಂಜೆ 
ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ ಫಲವು ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿಯೂ 
ಲಭಿಸುವುದು. 



ದ್ವಿಸಪ್ನತ್ಯಧಿಕಶತತಮೊಂಧ್ಯಾಯ! ೧೮೩೩ 

ಸ್ನಾನೇ ದಾನೇ ತಥಾ ಶ್ರಾದ್ಧೇ ಜಾಗರೇ ಗೀತವಾದಿತೇ । 
ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ಶಿವಲೋಕಾತ್ವದಾಚನ HCO 

ಕಾಲೇನ ಮಹತಾವಿಷ್ಟೋ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಸಮಾವಿಶೇತ್ । 

ರಾಜಾ ಭನತಿ ಮೇಧಾವೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವರ್ಜಿತಃ H ೮೧H 

ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಧನಾನ್ವಿತಃ । 

ತಚ್ಚ ತೀರ್ಥಂ ಪುನಃ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಲೀಯಮಾನೋ ಮಹೇಶ್ವರೇ 8 ೮೨॥ 

ಉಪಾಸ್ತೇ ಯಸ್ತು ವೈ ಸಂಧ್ಯಾಂ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಥೇ ಚ ಪರ್ವಜೆ । 
ಸಾಂಗೋಪಾಂಗೈಶ್ಚತುರ್ನೇದೈರ್ಲಭತೇ ಫಲಮುತ್ತಮಂ ॥ ೮೩ ॥ 

ತತ್ರ ಸರ್ವಂ ಶಿವಕ್ಸೇತ್ರಾಚ್ಛರಪಾತಂ ಸಮಂತತಃ । 

ನ ಸಂಚರೇದ್ವಯೋದ್ವಿಗ್ನಾ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ನರಾಧಿಪ ॥ ೮೪ ॥ 

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ವೃಕ್ಸಾನ್ಪಶ್ಯತೇ ತೀರ್ಥತತ್ಪರಃ। 

ವಿವಿಧೈಃ ಪಾತಕೈರ್ಮುಕಳ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥೮೫॥ 
ಶ್ವಭ್ರೀ ತತ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಜಲನುಧ್ಯೇ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ । 

ಕಥಾನಿಕಾ ಪುರಾಹೋಕ್ತಾ ವಾನರೀತೀರ್ಥ ಸೇವನಾತ್ ॥ ೮೬ ॥ 

೮೦. ಸ್ಥಾನ, ದಾನ, ಶ್ರಾದ್ಧ, ಜಾಗರಣೆ, ಸಂಗೀತ, ವಾದ್ಯ ಇವುಗಳಿಂದ 

ಸೇವೆಗೈದು ಶಿವಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದ ಮಾನವನು ಬಹು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಿಂದಿರು 

ಗುವುದಿಲ. 

೮೧. ಅನಂತರ ಬಹಳ ಕಾಲದಮೇಲೆ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಸಕಲ 

ವ್ಯಾಧಿರಹಿತನೂ, ಬುದ್ದಿವಂತನೂ ಆದ ರಾಜನಾಗುವನು. 

೮೨. ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗುವವನು ಪುತ್ರ 

ಪೌತ್ರಧನಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ನೂರು ವರ್ಷಕಾಲ ಬದುಕುವನು. 

೮೩. ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ 
ನು ಅಂಗಗಳೊಡನೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣಮಾಡಿದ ಫಲವನ್ನು 

ಪಡೆಯುವನು. 

೮೪. ಆ ಶಿನಕ್ಸೇತ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಬಾಣವು ಬೀಳುವಷ್ಟು ದೂರ 

ಬ್ರ ಹ್ಮಹತ್ಯೆಯು ಭಯದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ. 

೮೫. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮರ 
ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಾನಾವಿಧ ಪಾತಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ 

ನಾಗುವನು. 

೮೬. ಅಲ್ಲಿ ವಾನರಿಯು ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆಮಾಡುವುದರಿಂದಾದ 

ಒಂದು ಕುಣಿಯು ಕಾಣಿಸುವುದು. ಈ ವಿಷಯವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 



೧೦ ೦೩೪ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾ ೦ದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತತ ̀ಕೂಪೋ ಮಹಾರಾಜ ತಿಷ್ಕತೇ ದೇವನಿರ್ಮಿತಃ । 
ಶಿವಸ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಭಾಗೇ ಶಿನಕ್ಗೆ ಶೀತ ತ್ರಮನುತ್ತಮಂ ll ೮೭ ॥ 
ನೃಷೋತ್ಸರ್ಗಂ ತು ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ರ ಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಥೇ ನರಾಧಿಪ । 

ಕ್ರೀಡಂತಿ 'ನಿತರಸ್ತೆ ಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಯ್ಯ ಚ್ಛ ಯಾ ॥ ೮೮ ॥ 

ಅಗಮ್ಯಾ ಗಮನೇ ಸಾಷಮಯಾಜ್ಯ ಯಾಜಸೇ" ಕೃತೇ । 

ಸ್ತೇಯಾಚ್ಛ ಬ ್ರಿಹ್ಮಗೋಹತ್ಕಾ ಗುರುಘಾತಾಚಿ "ನಾತಕಂ 

ತತ್ಸರ್ವಂ ನಶತೇ' ಸಾಪಂ ವ್ಸ ಷೋತ್ಸ ರ್ಗೇಕೃ ತ ತುವೈ Il Fn 
ಮಾಂಡನ್ಯತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಮಂ ರ್ಯ ಶೃಣೋತಿ ಸಮಾಧಿನಾ 
ಮುಚ್ಕತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಾಃತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿಚಾರಣಾ 1 Fon 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಸುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಮಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
"4 ಮಾಂದವ್ಯತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ?' ನಾಮ 

ದ್ವಿಸಪ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ। 

೮೭. ಅಲ್ಲಿ ದೇವನಿರ್ಮಿತವಾದ ಒಂದು ಕೂಪವಿದೆ. ಶಿವನ ಪಶ್ಚಿಮ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೆ ೀತ್ರವಿರುವುದು. 

೮೮. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೃಷ ಷೋ ತೃರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ಪಿತೃ ಗಳು ಸ್ವರ್ಗ 
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಚೈ ಯಾಗಿ ಫಿ (ಡಿಸುವರು, 

ರ್ರ್. ಅಲ್ಲಿ 5 ; ಹೋತ್ಸರ್ಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗಮ್ಸಾ ಗಮನ, ಅಯಾಜ್ಯ 
ಯಾನ, ಸೀಯ, ಬ್ರಹ್ಮಗೋಗುರುಹತ್ಯೆ ಇವುಗಳಿಂದುಂಟಾವ ಪಾಪವು 
ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. 

೯೦. ಮಾಂಡವ್ಕ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ, ನನ್ನು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿ ಇಂದ ಕೇಳಿದ 
ವನು ಸಮಸ್ತ ಸಾಪವನಿಕ ಕೃನಾಗುವನು. ಶ್ಚ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ £ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೆೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

| 46 ಮಾಂಡವ್ಯ ತಿೀ ರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ > ವೆಂಬ 
ನೂರೆಪೃತ್ತೆ ರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಶ್ರೀಃ i 

ಅಥ ತ್ರಿಸಪ್ತತ್ತುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಶುದ್ರೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ಕ ನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಂ ಪರಮಶೋಭನಂ | 

ನರ್ಮದಾ ನಕ ಜೇ ಕೂರೇ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ “Ol 

ಶುದ್ಧೇಶ್ವ ರಮಿತಿಖ್ಯಾತಂ ಮುಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ | 

ಯತ್ರ ಶುದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ । 

ಪುರಾ ಹತ್ಯಾ ಯುತಃ ಪಾ ರ್ಥ ದೇವದೇವಸಿ ಸ್ತ್ರಿಶೂಲಧೃಕ್ ॥೨॥ 

ಪುರಾ ಸಂಚಶಿರಾ ಆಸೀದ್ರ ೨ಹ್ಮಾ ಲೋಕನಿತಾಮಹಃ | 

ತೇನಾಂನೃತಂ ವಚೆಶ್ಲೊ ಕಂ ೦ ಕಸ್ತಿ ಂಶ್ಲಿತ್ಕಾರಣಾಂತರೇ ೩. ॥ 

ತಚ್ಚು ತ್ವಾ ಸಹಸಾ ತಸ “ ಚುಕೋಸ ಪರಮೇಶ ರಃ | 

ಭೇಸಿಮಾದೂಸ ಭಗವಾನೂ ಮರ್ಧಾನಂ ಕರಜೈಸ್ತ ದಾ Hen 

ತಸ್ಯ ತತ ೈೈರಸಂಲಗ್ನಂ ಜ ಚ [ವತೇ ನ ಕದಾಚನ | 

ತತೋ ಕ್ಷೆ ಡೀವದೇನೇಕಃ ಪರ್ಯಟನ್ಸೃಥಿವೀಮಿಮಾಂ BN 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಶುದ್ರೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧-೨. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಡೇಳುತ್ತಾನೆ;-ಮಹಾರಾಜ! ಆನಂತರ 
ನರ್ಮದಾನದಿಯ ದಕ ಧ್ರಜದಡದಲ್ಲಿರು ವುದೂ, ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೂ, 

ಸಮಸ್ತ ಪಾಪನಾಶಕವೂ “ತಿದ ರುದ್ಧೇಶ್ವ ರವೆಂಬ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಿ ಶೂಲಧಾರಿಯಾದ ಶಂಕರನು 

ರ್ಮ ನಾಗಿರುವನು. 

. ಹಿಂದೆ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ಐದುತಲೆಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು 

ಅವನು ಯಾವುದೊ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನಾಡಿವನು. 

ಲ, ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೆ ಕುಪಿಶನಾಗಿ ಉಗುರು 

ಗಳಿಂದಆಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆ ೨ಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. 

೫-೬. ಆಗ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಓಕೊಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆಯು ಬಿದ್ದು 

ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಶಿವನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಕಾಶಿಗೆ 
ಛಿ 



೧೦೩೬ ಶ್ರೀ ಸ್ಫಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತೋ ವಾರಾಣಸೀಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತಸ್ಯಾಂ ತದಪತಚ್ಛಿರಃ 
ಪತಿತೇ ತು ಕಸಾಲೇ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ನ ಮುಂಚತಿ 1೬॥ 
ತತಸ್ತು ಸಾಗರೇ ಗತ್ವಾ ಪೂರ್ವೇ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ ತಥಾ । | 
ಪತಿ ಮೇ ಚೋತ್ತರೇ ಸಾರ್ಥ ದೇನದೇಮೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ 1೭॥ 
ಪರ್ಯಟನ, ್ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಬ ಿಹ್ಮಹತ್ಕಾ ನ ಮುಂಚತಿ | 
ನರ್ಮದಾದಕಿ ಕಣೇ ಕೂಲೇ ಸುತೀರ್ಥಂ ಪ್ರಾಪ್ತನಾನ್ ಪ್ರಭುಃ ॥ ೮॥ 
ಕುಲಕೋಟಿಂ' ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಷಾ ಾರ್ಥಯಾನಾಸ ಚಾತ್ರ ವಾನ್ | 
ಪ್ರಾ ಯಶ್ಚಿ ತ್ತಂ ತತಃ ಕೃ ತಾ ಬಧೂನ ಗತಕಲ ಷಃ Fn 
ತತೋ ನಿಷ್ಕ ಲ್ಮಷೋ ಜಾತೋ ದೇವದೇವೋ" ಮಹೇಶ್ವರಃ । 
ದತ್ಕಾ ಸುರೇಭೃಸ್ತ ತ್ಸ್ಮಾನಂ ತತಶ್ಹಾಂತರ್ದಭೇ ಪ ಭು. 1 ೧೦॥ 
ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ತತ್ತಿ ತಂ ಶುದ್ಧ ರುದ್ರೆ ತಿ ಕೀರ್ತಿತಂ | 
ವಿಖ್ಯಾತಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಬ್ರ ಹ ಹತ್ಯಾ ಹರಂ ಪರಂ 1 ೧೧॥ 
ಮಾಸೇ ಮಾಸೇ ಸಿತೇ ಪಳೆ ಕ ಉಮಾನಾಸ್ಕಾ ಯಾಂ ಯುಧಿಷ್ಮಿ ರೆ । 

ತ್ವಾ ತತ್ರ ನಿಧಾನೇನ ತರ್ಪಯೇತಿ ತೃ ದೇವತಾಃ I ೧೨ ॥ 
ದಾ 3ಂದಂ ಪಿತ್ಯೂಣಾಂ ತು ಭಾವಿತೇನಾಂತರಾತ ನಾ । 
ತಸ್ಯ 3 ದಾ ದಶಾಬಾ ನಿ ಸುತೃಪ್ತಾಃ ಪಿತರೋ ನೃ ಪ ॥ ೧೩ ॥ 

ಬರಲು ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಲೆಯು ಬಿದ್ದಿತು. ಕಪಾಲವು ಬಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯು 
ಆತನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 

೭-೯, ಬಳಿಕ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನು. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ 
ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಯು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ 
ಅವನು” ನರ್ಮದಾನದಿಯ ದಕ್ಕೆ 2 ದಡದಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನೇ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯತ್ನಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಪರಹಿತನಾದನು. 

೧೦. ಬಳಿಕ ಪಾಸರಹಿತನಾದ- : ಶಂಕರನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಸ ಸ್ಥಳವನ್ನಿತು ನಿ 

ು ಮೊದಲೊ ಇ ಂಡು ಬ ಿಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಆ ತೀರ್ಥವು 
ದ್ಧ ುದ ದ್ರವೆಂದು ಮೂರು" ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಖ್ಯಾ ತವಾಯಿತು. 

೧೨-೧೩. ಯುಧಿಸ್ಮಿರ! ಮಾನವನು ಪ್ರ ತಿತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯ ದಿನ 
ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವಿಧಿಯಂತೆ ಏತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣಮಾಡಿ ಚಿತ್ರೈಕಾಗ್ರ್ಯ ದಿಂದ 
ದಿಂಡಪ್ರ ದಾನಮಾಡಬೇಕು. "ಅಡೆರಿಂದೆ ಅವನ ಪಿತೃಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ರ್ಯ 
ಕಾಲ ತೃಪ್ತ ಪ್ರರ ರಾಗು ವರು. 



೧೦೩೭ 

ಗಂಧಧೂಪಪ್ರದೀಸಾದ್ಯೈರಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಂ 1 

ಶುದ್ಧೇಶ್ವರಾಃಭಿಧಾನಂತು ಶಿವಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ ೧೪ ೫ 

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ರಾಜಂಛ: A | 

ಮಯಾ ಶ್ರುತಂ ಯಥಾ 
# ೧೫ ॥ 

ಯಾಂ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಸಾತಿ ಸಂಹಿತಾ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
«« ಶುದ್ಧೆ ಹ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 

ತ್ರ ಸಪ್ತ ತ್ಕುತ್ತ ್ರ ರಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯ 

ಸರಿಯೆ! ನಾನು ಶಂಕರರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಶುದ್ಧ ರುದ್ರತೀರ್ಥದ 

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದವನು ಸಕಲ 

ಪಾಪಮುಕ್ತನಾಗಿ ರುದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂ೦ದುಸಾವಿರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ೨ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ 

ಶ್ರೀ ಮದರ ಐದ ದನೆಯ . ಆವ ೦ತ್ಮಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರಿಳವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

“ ಶುದ್ದೇಶ್ವರ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾರ್ಮ್ಯ್ಯ ವರ್ಣನ?'' ನೆಂಬ 

ನೂರೆಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



! ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಚತುಃಸಪ್ತತ್ಯುತ್ತರತತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ . 
, ಗೋಪೇಶ್ವ ಶ್ರ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:-- | 

ಗೋಪೇಶ್ವ ರಂ ತತೋ ಗಚೆ ಕ್ರೇದುತ್ತ ರೇ ನರ್ಮದಾತಟೇ | 
ತ್ರ ಸ್ವಾನೇನ ಚೈಕೇನ ಮುಚ ಬಂತೇ ಪಾತಕ್ಕೆ ರ್ನರಾಃ Hon 

We ರ್ಥ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಕುರುತೇ ಸ್ರಾಣಸಂಕ್ಸ ಯೆಂ 
ಬರ್ಥಿಯುಕ್ತೇನ ಯಾನೇನ ಸ ಗಚ್ಛೇಚ್ಛಿವಮಂದಿರಂ ॥ ೨ ॥ 
ಕ್ರೀಡಿತ್ವಾ ಸುಚಿರಂ ಕಾಲಂ ಶಿವಲೋಕೇ ನರಾಧಿಪ । 
ಇಹ ಮಾನುಷ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರಾಜಾ ಭವತಿ ವೀರ್ಯವಾನ್ ೩ 
ಹಸ್ತ್ಯಶ್ಶರಥಸಂಪನ್ನೋ ದಾಸೀದಾಸಸಮನ್ಮಿತಃ । 
ಪೂಜ್ಯಮಾನೋ ನರೇಂದ್ರೈಶ್ಚ ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ನರಃ 1೪॥ 
ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ರೇ ಕಾರ್ತಿಕೇ ಮಾಸಿ ನವನ್ಮೂ 0 ಶುಕ್ಲಪಕ್ಸತಃ । 
ಸೋಪವಾಸಃ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ನೀಸಕಾಂಸ್ತ ತ್ರ "ವಾಸಯೇತ್ tn 
ಗಂಧಪುಷ್ಟೈಃ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ರಾಳ ಳೌ ಕುರ್ವೀತ ಜಾಗರಂ | 
ತಸ್ಯ ಯತ್ಛ ಅಮುದಿ ಒಸ್ಟುಂ ತಚ ಮ ನುಷ್ಟ ನರಾಧಿಪ UN 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಗೋಪೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಅನಂತರ ನರ್ಮದಾ 
ನದಿಯ ಉತ್ತ ರ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಪೇಶ _ರತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನವರು ಪಾಸಮುಕ್ಕರಾಗುವರು. 

೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮಡಿಯುವವನು ಮಯೂರವಾಹನವನ್ನೇರಿ 
ಶಿನಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. 

೩. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಕ್ರೀಡಿಸಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ 
ನೀರ್ಯನಂತನಾದ ರಾಜನಾಗು ವನು. 

೪. ಅವನು ಆನೆ, ಕುದುರಿ ರಥಗಳಿಂದಲೂ, ದಾಸೀದಾಸ ಜನ 
ರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ  ರಾಜಪೂಜ್ಯ ನಾಗಿ ನೂರ:ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಿಃ ವಿಸುವನು. 

೫-೬, ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ಸಕ ಚ ನವಮಾವಿನ ಅಲ್ಲಿ ಉಪನಾಸ ಮಾಡಿ 
ಶುದ್ಧನಾಗಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತಿ ಡಾ ಗಂಧ ಬ್ರಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ 
ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ ಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. 



೧೦೩೯ 

12೭೪ 

ತಥೈವ ಪದ್ಮ ಕ್ಕ; ಶೈವ. ಡಿಕೆ ಕ್ರೈಸ ಸೈವ ಚ HEN 

ಯಾವಂತಿ ತಿಲಸಂಪ್ಯಾನ ದಭಿಭಕ್ಕಂ ತ್ಸವ ಚ ॥೯॥ 

ಪದ್ಮಸಂಖ್ಯಾ : ಶಿವೇ ಲೋಕೇ ಮೋದತೇ ಕಾ 

ಂಸ್ತೀಥೆ ಜೇಂದ್ರ ಯತ್ಶಿಂಚಿದ್ದೀಯತೇ ನೃಪ ॥ ೧೦॥ 

ಸರ್ವಂ ಕೋಟಗುಣಂ ತಸ ಸಂಖ್ಯಾ ಠಂ ವಾ ನ ಶಕ್ಕ ತೇ 

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ H 00೫ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ [0 ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

ಕಕ ಗೋಪೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ;ನರ್ಣನಂ > ನಾಮ 

ಚತು.ಸಸ್ತ ತ್ಕು ತ್ರ ರಶತತನೋತ ಧ್ಯಾಯ। 

ಕಾಲ ಶಿನಲೊ (ಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜೃನಾ ಟಿ 

ಗಿ, ಮಾನನನು 

ಪೂರಣನವನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ತಿಲದ 



1 ಶ್ರಿ 8 ॥ 

ಅಥ ಪಂಚಸಪಾ ಸ್ತಾಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಕಪಿಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಉತ್ತರೇ ನರ್ಮದಾಕೂಲೇ ಭೃಗುಕ್ದೆ ತ್ರಸ್ಯ ಮಧ್ಯತಃ | 

ಕಪಿರೇಶ್ವ ರಂತು ವಿಖ್ಯಾತಂ ಮೇಷ ಸನಾಶನಂ HO 
ಯೋ ಸನಾತನೋ' ದೇವಃ ಪುರಾಣೇ ಪರಿಪಠ್ಯತೇ । 
ವಾಸುದೇವೋ ಜಗನ್ನಾ ಥಃ ಕಪಿಲತ್ವಮುಸಾಗತಃ 1೨॥ 
ಪಾತಾಲಂ ಸುತಲಂ ನಾಮ ತಸೆ ನ ನಿತಲಂ ಹ್ಯಥಃ । | 
ಗಭಸ್ತಿ ಗೆಂ ಚ ತಸಾ ಧೋ ಹೆ ಂಧತಾಮಿಸ್ತ ಮೇವ ಚ 1೩॥ 
ಪಾತಾಲಂ ಸಪ್ತ ಮಂ ಯಚ್ಚ ತೆ [ಧಸ್ತಾತ್ಸ ಂಸ್ಲಿ ತಂ ಮಹತ್ | . 
ವಸತೇ : ತತ್ರ ವೈ ದೇವಃ ಪುರಾಣಃ ಪರಮೇಶ ರಃ Yn 
ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಇ ಮಹಾದೇವಃ ಸದೇವೋ ಗರುಡಧೃಜಃ | 
ಪೂಜ್ಯಮಾನಃ ಸುರೈಃ ಸಿದೆ ಓಂಸಿಷ್ಮತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಭಿಃ 1೫॥ 
ವಸತಸ ಸಸ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕನಿಲಸ್ಕ 'ಜಗದ್ದು ಕೋಃ | 
ವಿನಾಶಂ ಜಾಗ್ರ ತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಕ ಕೇನ ಸಗರಾತ ಗಜಾಃ 1 ೬॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಕಪಿಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ ಪ್ರ ವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ —ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಉತ್ತರ 
ದಡದಲ್ಲಿ ಭ ಎಗುಕ್ಸೇ ತ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪನಾಶಕವಾದ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕ್ಸೇತ್ರ 

೨. ಗ ಸರಾಣಪ್ರತಿನಾದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ರೂಪಿ 

೩-೪. ಪಾತಾಳ, ಸುತಲ, ನಿತಲ, ಗಭಸ್ತಿಗ, ಅಂಧತಾಮಿಸ ಸ್ರವೇ ಮೊದ 
ಲಾದ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪುರುನನಾದ 
ನಿಷ್ಣುವು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿ 

5 ಬ್ರಹ್ಮ ನುಹೇಶ್ವರರೂಪಿಯಾದ ಆ ವಿಷ್ಣು ವು ಸುರ, ಸಿದ್ಧ, 
ಬ, ಸಾಳುವ ಆರಾದಿಸಲ ಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆಸಿರುವನು. 

ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಕಪಿಲನು ಆಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅನನ ಮುಂದೆ 
ಸಗರತೆಥಯು ಶ್ಸಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದರು. 



೧೦೪೧ 

ಭಸ್ಮೀಭೂತಾಂಸ್ತು ತ ಸನ್ಫೃಷ್ನ್ಯಾ ಕಪಿಲೋ ಮುನಿಸತ್ತಮಃ | 

ಜಗಾಮ ಪರಮಂ ಶೋಕಂ ಚಿಂತ್ಯಮಾನೋಃ 

ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗೇ ಚಿತ್ತೇ : ನಿರ್ವಿಷಂಿ ಕ್ಸ ತೆಃ 

ಅಯುಕ್ತಂ ಷಷ್ಠಿ ಸಹಸ್ರಾ ಕಾಂ ಕರ್ತುಂ ಮಮ ವಿನಾಶನಂ HON 

ಕೃ ತಸ್ಯ ಕರಣಂ "ನಾಸ್ತಿ ಇ ಸ್ಮ್ಮಾತ್ಸಾ ಪವಿನಾಶನಂ । 

ಗತ್ವಾ ತು ಕಾಸಿಲಂ ತೀರ್ಥಂ ನೆ ನೋಚಂ ಯಾಮ್ಯ ಘಮಾತ್ಮ 

ತಪಶ್ಚಚಾರ ಸುಮಹನ್ನ: Ja ಮಾಸಿ ತ 

ವ ್ರತೋಪವಾಸ್ಕೆ ರ್ನಿವಿಧೈ ಸ್ಟಾ ನದಾನಜನಾದಿಕ್ಕೆ $ | 

ನರಂ | ನಿರ್ವಾಣಮಾಪನ್ನಃ ಪೂಜಯನ್ನು, ದ್ರ ಮನ್ಯ ಯಂ ॥ ೧೧॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾ ತ್ವಾ ; ಪೊಜಯೇತ್ಸರ ರಮೇಶ ರಂ । 
ಗೆ ಭೋಸಹಸ್ರ ಫಲಂ ತಸ್ಕ 

ಜ್ಕೇಷ ಮಾಸೇ ತು ಸಂಸ್ರಾ ಪೇ € ಶು 

ತ ಸ್ನ್ನಾ ತ್ತಾ ವಿಧಾನೇನ ಭ ಭಕ್ಕಾ ದಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ ೧೩ ॥ 
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ಸು ನ ಂತ್ಯಜಿಸಿ ವ ಟ್ ವಿಮುಖನಾಗಿರಲು 

| ಸ್ರ ರ ಪುತ್ರರು ನಾಶವಾದುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. 

೯. ಮಾಡಿದ ನ ನ್ನು ಮರಳಿ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ನಾನು ಪಾಪ 

ವಿವಾರಕನಾದ ಕಪಿಲತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವೆನು.'' 
೧೦. ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅವನು ಪಾತಾಳವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನರ್ಮದಾ 

ತಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಘೋರತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದನು. 

೧೧. ನಾನಾವಿಧ ವ್ರತೋಪವಾಸಗಳಿಂದಲೂ, ಸ್ನಾನ, ದಾನ, ಜಪಾದಿ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಶಾಶ್ವತನಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಆತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ 

ವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. 

೧೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪು ಪೂಜಿಸಿದವನು ಸಾ 

ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. 
೧೩-೧೪. ಜೈಷ್ಠಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶೀದಿನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿ 

ಯಿಂದ ಮಿಂದು ಸತ್ಸಾ ತ್ರ ನಾದ ಬ್ರಾ ಹೃಣಸಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೋ ಅಥವಾ 

ಕ 



೧೦೪.೨ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಪಾತ್ರಭೂತಾಯ ವಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಲ್ಪಂ ವಾ ಯದಿ ನಾ ಬಹು । 
ಅಕ್ಟಯಂ ತತ್ಸಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಿ ನೇನ ಸರಮೇಷ್ಠಿನಾ ॥ ೧೪ ॥ 
ಅಂಗಾರಕನಿನೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ನನನಿಾಷು ಚ । 
ಸ್ನಾನಂ ಕರೋತಿ ಪ್ರರಷೋ ಭಕೊ ಕ್ಯೀಪೋಷ್ಯ ವರಾಂಗನಾ 1 ೧೫ ॥ 
ರೂಸಮೈಶ್ಶ ರ್ಯಮತುಲಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ 0 ಸಂತತಿಂ ಪರಾಂ | 
ಲಭತೇ ಸಪ ಸ್ರಬನ್ಮಾನಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ ೧೬ ॥ 
ಪೌರ್ಣಮಾಸಾ ;ಮಮಾವಾಸ್ಕಾಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಫಂಡಂ ಪ್ರ ಯಚ್ಛ ತಿ 1 
ತಸ್ಯ ತೇ ದ್ವಾ ದಶಾಬ್ದಾ ನಿ ತೃಪ್ತಾ ಯಾಂತಿ ಸುರಾಲಯಂ ॥ ೧೭ ॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ಭಕ್ತಾ | ಪದ್ಮಾ ದೀಪಂ ಸುಶೋಭನಂ । 
ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ನುಹಾದೀಿ 8 ಶರೀರಜಾ ॥ ೧೮ ॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನು ತಾನಾಂ ತು ಜಂತೂನಾಂ ಸರ್ವದಾ *ಲ | 
ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಭವೇತ್ರೆ €ಷಾಂ ಗತಿಸ್ತು ಶಿವಮಂದಿರಾತ್ ॥೧೯॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಸ್ರರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರಾ $೦ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
44 ಕಪಿಲೇಶ | ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ವರ್ಣನಂ?? ನಾಮ 

ಪು ಚಸಪಾ _ಂಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಬಹುವಾಗಿಯೋ ದಾನಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಯಫಲವು ದೊರೆಯುವುದೆಂದು 
ಶಂಕರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

೧೫-೧೬. ಚತುರ್ಥಿೀ ನವಮಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಾರನು ಬರಲು ಸ್ನಾನ 
ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪವಾಸಮಾಡಿನ ಹೆಂಗಸಾಗಲಿ, ಗಂಡಸಾಗಲಿ ಏಳು ಜನ್ಮ 
ಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಸಡೆಯುವರು. 
ಗಿಜಿ, ಹುಣ್ಣಿ. ಮೆ ಅಮಾನಾಸ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಿಂಡಪ್ರದಾನ 

ಮಾಡಿ ಸವನ ನಿತ್ಛಗಳು ಹನ್ನೆರಡುವರ್ಷಕಾಲ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ 
ತೆ ಳಃ | 

೧೮. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳಕಶನಾದ ದೀಪವನ್ನು 
ತ್ರಿಸಿದವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ ೦ತ ಕಾಂತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. 
೧೯. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಯಾನಾಗಲೂ ಶಿವ 

ದಿರವಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮ ನವಿ ದ ಗತಿಯುಂಬಾಗುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಶ್ರೀ: ಸಾ ) ೦ದಮೆಹಾಸ ಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನುತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರ5ಯ ರೆ. ವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

64 ಕನಿಲೇಶ್ವರತೀ ರ್ಥನಾಹಾತ್ಮ $ವರ್ಣನ?”ವೆಂಬ 
ನೂರೆಪ ತ್ತ ಎದನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯಕ್ರಿ ಮುಗಿದುಮು 



i ಶ್ರೀಃ 

ಅಥ ಷಟ್ಸಪ್ತ ತ್ಯು: ತ್ರರಶತತಮೋಧಾ ಯ 

ಜೂಗತೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಶಾಹಾತ್ಮ್ಯರ್ಕಾಸು 

- ಆ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ನ ಹೀಪಾಲ ಪಿಂಗಲಾವರ್ತಮುತ್ತ ಮಂ। 

ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವ ಗುಣೋಪೇತಂ ಕಾಮಿಕಂ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಂ WOU 

ವಾಚಿಕಂ ಮಾನಸಂ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮಜಂ ಯತ್ಸುರಾಶ ಕ್ರ ತಂ 

ಪಿಂಗಲೇತ್ವ ರಮಾಸಾದ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ವಿಲಯಂ ವ್ರಜೇತ್ HN 

ತತ್ರ ಸ್ನಾ ನಂ ಚ ದಾನಂ ಚ 'ಜೀವಖಾತೇ ಕೃತಂ ನೃ ಪ 

ಅತ್ರ ಯಂ ತದ್ಭ ವೇತ್ರ ರ್ವಮಿತ್ಯೆ €ವಂ ಕಂಕಶೋಂಬ್ರ ವೀತ್ HAN 

ಪ ಥಿ ವ್ಯಾಂಸ ರ್ನ ತೀಘೆ: ಭೋದಕ । 
ಮುಕ್ತಂ' ತತ್ರ ಸುರೈಃ ಖಾತ್ವಾ ದೇವಖಾತಂ ತತೋೊಂಭವತ್ YH 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

ಕಥಂ ತು ದೇವಖಾತಂ ತತ್ಸಂಜಾತಂ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮ । 

ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಕಥಂ ತತ್ರ ಮುಮುಚುರ್ವಾರಿ ತೀರ್ಥಜಂ | 

ಸರ್ವಂ ಕಥಯ ಮೇ ವಿಪ್ರ ಶ್ರವಣೇ ಲಂಪಟಿಂ ಮನಃ 1೫ ॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಪಿಂಗಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ 3ವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಬಳಿಕ ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನೀಯುವುದಾದ ಹಿಂಗೆ ಶೇಶ್ವರತೀರ್ಥಕ್ಟೈೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾನಮಾಸುವುನ ದಂದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿನ ವಾಚಿಕ, 

ಮಾನಸಿಕ, ಕರ್ಮಜರೂ ; ರ್ಪ್ವಜರೂನನಾದ ಪಾಸಗಳೆ್ಲವೂ ನೀಗುವುದು. 
_ ಶೇವತೀರ್ಥದಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ನಾನವಾನಾದಿಗಳು ಅಶ್ಚಯವಾಗುವು 

ವೆಂದು ಕಂಕರನೆ: ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. 

೪. ದೇವತೆಗಳು ಭೂನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಜಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದು 

ಕೊಂಡುಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಅದರಿಂದ ಆದು ದೇವಖಾತವೆಂದು 

ಹೆಸರಾಯಿತು. 

, ಯುಧಿಸ್ಮಿರರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ —ಡ್ವಿಜವರ್ಯನೆ 

ಹೇಗಾಯಿತು? ಜೀವತೆಗಳಿಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿ ರನು ಹಾತಿದರು? ದ್ವಿಜನೆ! ಇದ 

ಸ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೆ; ಳುವು ದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

೪ ಇ. ಬಾ 



೧೦೪೪ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಯದಾ ತು ಶೂಲಶುದ್ಧ 3ರ೯ಂ ರುದ್ರೋ ದೇವಗಣೈಃ ಸಹ । 
ಬಭ್ರಾಮ ಪ ಥಿನೀಂ ಸರ್ಜಾಂ ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಶುಭಾಂ ॥೬॥ 
ಪ್ರಭಾಸಾದೆ ಷು ತೀರ್ಥೇಷು ಸ್ನಾನಂ ಚಕ್ರುಃ ಸುರಾಸ್ತ್ರದಾ । 
ಸರ್ನತೀರ್ಥೋತ್ಸಿತಂ ತೋಯಂ- ಪಾತ್ರೇ ನ ನಿಹಿತಂ 8 ತುತೈಃ 1೭॥ 
ಶೂಲಭೇದಮನುಪ್ರಾ ಪ್ಯ ಶೊಲಂ ಶುದ್ಧಂ ತು ಶೂಲಿನಃ | 
ತತೊ ತ್ರೀತ್ವಮುದಕಂ ಸ ಹ ಆಗತಾ ಭೃಗುಕಚ್ಛ ಘೇ ॥೮॥ 
ತತ್ರಾ ಪಕ್ಕೆ ಸತೋ ಹ ಗ್ದಿಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಟಂ ಚೆ ರೋಗಿಣಂ | 
ತಪಸು ಗ್ರೇ ವ್ಯ ವಸಿತಂ ಧ್ಯಾಯಮಾನಂ "ನುಹೇಶ್ವ ರಂ Hen 
ಹನಿರ್ಭಾಗ್ಯೆ ಸ್ತು ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ರಾಜ್ಞಾಂ ಜೆ ; ನಾಮಯಾವಿನಾಂ 

ಕಾ ತು ಬಹುಕೋಗಾರ್ತಮಸನ್ನ 0 ದೇನಮುಖಂ ಸುರಾಃ । 
ಪಾ ಹಸೆ ಸ್ತೀ ಸಹಿತಾ ದೇವಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ 1೧೦॥ 
ದೇವಾ, ಊಚುಃ 

ಪ್ರಸಾದಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಶಂಭೋ ಪಿಂಗಲಸ್ಕಾ ಮಯಾವಿನಃ । 
ಯಥಾ ಹಿ ಸೀರುಜಃ ಕಾಯೋ ಹನಿಷಾಂ ಗ್ರ ಹಣಕ್ಬಮಃ । 
ಪುನರ್ಭವತಿ ಸಿಂಗಸ್ತು ತಥಾ ಕುರು ಮಹೇಶ್ವ ರ ॥1೧೧॥ 

೬-೭. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;--ರುದ ದ್ರನು ಶೂಲಶುದ್ಧಿ 
ಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಕಮಂಡಲುವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಭೂಮಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಲು ದೇವತೆಗಳು ಪ ಪ್ರಭಾಸಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಆ ತೀರ್ಥಗಳ 
ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ರು. 

೮. ಅವರು ಶೂಲಭೇದವನ್ನು* ಸೇರಿ ಮಹೇಶ್ವ ರನ ಶೂಲವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ 
ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರ ೈಗುಕಚ್ಛಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 

೯-೧೦. ಅಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯ ಕಣ್ಣು ಗಳುಳ ಳೈ ವನೂ, ಉಗ ಗೃತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡು 
ಫ್ರಿ ೨.ರುವವನೂ, ಶಂಕರನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿ ರುವವನ್ನೂ ರೋಗಿಗಳಾದ ವಿಪ್ರ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹನಿರ್ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಗಿಯೂ ಆದ. ಅಗಿ ಯನ್ನು 
ನೋಡಿ ಪ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಂಟುಮಾಡುವ ಶಂಕರನನ್ನು ಕುರಿತು 
ಇಂತೆಂದರು. 

೧೧. ದೇವತೆಗಳು 8 ಕೇಳುತ್ತಾರೆ: :—ಮಹೇಶ್ವ ರ! ಈ ಅಗಿ ಯು ರೋಗ 
ರಹಿತನಾಗಿ ಹವಿಸ್ಸ ಫ್ಸನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡಲು ಶಕ ಕ ನಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ 
ಮಾಡು. 



ಸರ್ಬಸಸ್ತತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋರಧ್ಯಾ ೧೦೪೫ 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ: 

H ೧೨ ೫ 

ಪಿಂಗಲ ಉವಾಚ: 

ಯದಿ ತುಷ್ಬ್ಟೋಃಸಿ ದೇವೇಶ ದೀಯತೇ ದೇವ ಚೇಪ್ಸಿತಂ | 
ಚಂದ್ರಾ ದಿತ್ಶೌ pe ನಯನೇ ಕೃತ್ವಾಃತ್ರ ಕಲಯಾ ಸ್ಥಿ ತಃ ॥ ೧೩೫ 

ಹಾ ಪುನರ್ನನಃ ಕಾಯೋ ಭ ಧನೇದ್ವೈ, ಮಮ ಶಂಕರ 

"ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ೮ ಉನಾಜ ಫಾ 

ತತಃ ಸ ಭಗವಾಂಛಂಭುರ್ಮೂರ್ತಿಮ ಇದಿತ್ಯ ರೂಪಿಣೀಂ | 

ಕ್ರ ತ್ವಾ ತು ತಸ್ಯ ತದೊ ಪ್ರೀಗಮಪಾನುದತ ೫ ಶಕರಃ H ೧೫ ॥ 

ಅ ಕಾ ಕಂಬೋ ಲ ತಥೈವ ೪ ಭಾಸ್ಯ ರಃ ಸ ಯಂ ॥ ೧೬ ॥ 

ಪ್ರಾ ಣಿನಾಮುಪಕಾರಾಯ 'ಕೋಗಾಣಾಮುತಶಾಂತಯೇ | 

ಪಾಪಾನಾಂ ಧ್ವಂಸನಾರ್ಥಾಯ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಚೈವ ವೃದ್ಧಯೇ ॥ ೧೭೪ 

೧೨. ಈಶ್ವರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಲೈ ದೇವತೆಗಳೆ! ನಾನು ನಿಮ್ಮ 

ತಪಸ್ಸಿ ನಿಂದಲೂ ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತುಷ ಸೈ ನಾಗಿರುವೆನು. 

ಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. 

೧೩-೧೪. ಪಿಂಗಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರೇ ಕಣ್ಣು 

ಗಳಾಗುಳ್ಳ ಓ ಶಣಕರನೆ! ನೀನು ಸಂತುಷ್ಥನಾಗಿ ವಶವನ್ಲೀಯುವುದಾದರೆ 

ನನ್ನ ಶರೀರವು ರೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡು. ನಿನಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ 

ನಮಸ್ಕಾರವು! 

೧೫. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಬಳಿಕ ಆ ಶಂಕರನು 
ಸೂರ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ರೋಗವನ್ನು ಫಿವಾರಿ 

ಸಿದನು. 

೧೬-೧೭. ಅನಂತರ ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದ ಅಗ್ನಿಯು, "ಶಂಕರ! 

ನೀನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ರೋಗಗಳ ಶಾಂತಿಗಾಗಿಯೂ, 

ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಶ್ರೇಯೋವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯರೂಪ 

ದಿಂದ ನೆಲೆಸು” ಎಂದನು. 



೧೦೪೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಏನಮುಕ್ತಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಪಿಂಗಲೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ | 

ಅನತಾರಂಚ ಕೃತವಾನ್ಸೀರ್ವಾಣಾನಿದಮಬ್ರವೀತ್ ॥ ೧೮ ॥ 
ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ :-- 

ಮುಂಚಧ್ವಮುದಕಂ ಜೇವಾಸಿ ಸ್ತೀರ್ಥೇಭ್ಯೋ € ಯತ್ಸಮಾಹೃತಂ । 
ಮಮ ಚೋತ್ತ ರತಃ ಕೃ ತ್ವಾ ಖಾತಂ ದೇವನುಯಂ ಶುಭಂ ॥೧೯॥ 
ತತ್ರ ನಿಕ್ಸಿಪ್ಯತಾಂ ನಾರಿ ಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶನಂ | 
ಸರ್ವಸಾಪಹರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವೈರಪಿ ಸುರಾದಿಭಿಃ . ೫ ೨೦॥ 
ಏನಮುಕ್ತಾಃ ಸುರಾಃ ಸರ್ನೇ ಖಾತಂ ಕೃತ್ವಾ ತಥೋತ್ತರೇ । 
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಗಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ತತ್ತೀರ್ಥಜಂ ಜಲಂ I ೨೧ ॥ 
ಪ್ರೋಚುಸ್ತೇ ಸಹಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ನಿರೂಸಾಕ್ರಪುರೋಗಮಾಃ । 
ಯಃಕಶ್ಚಿದ್ದೇನಖಾತೇಂಸ್ಮಿನ್ಮ ದಾಲಂಭನಪೂರ್ವಕಂ 0 ೨೨॥ 
ಸ್ನಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ರವಿದಿನೇ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ನರ್ಮುದಾಜಲೇ | | 
ಶಾ ದ್ದ 0 ಕೃತ್ವಾ ಪಿತ ಭ್ಯ ವೈ “ದಾನಂ ದತ್ತ್ವಾ ಸ್ಪಶಕ್ತಿತಃ I ೨೩ ॥ 
ಪೊಜಯಿಷ ಪಿ “ಎಂಗೇಶಂ" ತಸ್ಯ. ವಾಸಸಿ ಸ್ರ್ರಿನಿಷ್ಟ ಸೇ್ | | 
ಭನಿಷ್ಯ ಫಿ ಸುರೈ ರುಕ್ತಂಶೃ ಜೋತಿ ಸನಂ ಜಗತ್ HSV 

೧೮. ಪಿಂಗಲನು ಹೀಗೆನ್ನಲು ಶಂಕರನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು 
ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು. | 

೧೯-೨೦. ಈಶ್ರ ನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :ಜೇಪತೆಗಳೆ! ನನ್ನ ಉತ್ತರ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವ 

ತಂದ ಸಕಲ ಹ "ಪಾಪವನ್ನೂ, ಪರಿಹರಿಸುವ ನೀರನ್ನು 
ತುಂಬಿರಿ, : | | 

೨೧. ಶಂಕರನು ಹೀಗೆನ್ನಲು ಮೂವತ್ತಮೂರು ಕೋಟ ದೇವತೆಗಳೂ 
ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರೋವರವನ್ನು ಥಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು 
ತುಂಬಿದರು, | | 

೨೨-೨೪. ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಸನೇ ಮೊದಲಾದ ಆ ದೇವ ತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ 
ಹೀಗೆಂದರು. “ಈ ದೇವಖಾತದಲ್ಲಿ ವಿ ಭಾನುವಾರದಿನ ಮೃತ್ತಿಕಾಶೌಚಪೂರ್ವಕ 
ವಾಗಿ ಮಿಂದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಕ್ಯ ಕೃನುಸಾರ ದಾನವನ್ನಿತ್ತು 
ಹಿಂಗೇಶ ಪೂಜಿಸಿದವನು ಸ್ಥರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ ವನ್ನು, ದೇವತೆಗಳು ಶನನ್ನು 

ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಕಲಪ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೇಳಿತು. 



ಷಟ್ಸಸ್ತ ತ್ಯುತ್ತರಶತತನೊ9ಧ್ಯಾಯಃ ೧೦೪೭ 

ಆಮಯಾ ಭುನಿ ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಕ್ಟ ಯರೋಗವಿಚರ್ಚಿಕಾಃ ; 

ವಾ ೈಧಯೋ ವಿಕೃ ತಾಕಾರಾಃ ಕಾಸಶ್ವಾ ಸಜ್ವ ರೋದ್ಭವ ॥ ೨೫ ॥ 

ಏಕದ್ಮಿತ ತ್ರಿ ಚತುರ್ಥಾಹಾ ಯೇ ಜ್ವರಾ ಸಂದ ನೊ | 

ನ 

ಯೆಃ 'ಚಾಕ್ಯ € ವಿಕೃತಾ ದೋಷಾ ದದ್ರುಶ್ಚ ಕಾನುಲಂ ತಥಾ ॥೨೬॥ 

ದಿನೈಸ್ತೇ ಸಸ ರ ಭಿರ್ಯಾಂತಿ ನಾಶಂ ಸಾ ಸೈ “ರನೇರ್ದಿನೇ | 

ಶಸಭೇದಪ್ರಭಿನ್ನಾ ಯೇ ಕುಷ್ಠಾ ಬಹುನಿಧಾಸ್ತಥಾ ॥ ೨೭ ॥ 

ಶತಮಾದಿತ್ಯ ವಾರಾಣಾಂ ಸ್ಟಾ ಯಾವಷ್ಟೊ «ತ್ತರಂ ತು ಯಃ | 

ಸಂಸೂಜ್ಯ ಶಂಕರಂ ದದ್ಯಾತ್ತಿ ಒಲಪಾತ್ರ ೦ ನ್ವ ಜಾತಯೇ ॥ ೨೮ ॥ 

ನಶ್ಯಂತಿ ತಸ್ಯ ಕುಷ್ಮಾನಿ ಗಶುಜೇನೇವ ಸನ್ನ ಗಾಃ । 

ನಿನಮುಕ್ತಾ ಗತಾಃ ಸರ್ವೆೇತ್ರಿ ದಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಶಾಲಯಂ HFN 

ಮಾರ್ಕಂಡೆಃ ಯ ಉವಾಚ: 

ನದೀಷು ದೇವಖಾತೇಷು ತಡಾಗೇಷು ಸರಿತ್ಸು ಚ! 

ಸ್ನಾನಂ ಸಮಾಚರೇಸ್ಲಿತ್ಯಂ ನರಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥೩೦॥ 

ಷಷಿ ತೀರ್ಥಸಹಸ್ಪೆ (ಷು ಷಷ್ಟಿತೀರ್ಥಶತೇಷು ಚೆ । 

ಯತ್ತ ಲಂ ಸ್ನಾನದಾನೇಷು 'ದೇವಖಾತೇ ತಪೋ2ಧಿಕಂ H ೩೦೧೪ 

ದೇವಖಾತೇಷು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತರ್ಪಯಿತ್ವಾ ಪಿತ್ಕೂ ಸಿನ್ನೈಸ [ 

ಪೂಜಯೇದ್ದೆ (ವಡೇವೇಶಂ ನಿಂಗಲೇಶ್ವ ರಮುತ್ತನ ॥ ೩೨ ॥ 

೨೨೯. ಮತ್ತು ಆ ವತೆಗಳು ಹೀಗೆಂದರು... *" ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ 

ಕ್ಲುಯ, ವಿಚರ್ಚಿಕೆ, ವಿಕಾರವಾದ ಆಕೃತಿಗಳುಳ್ಳ ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ, ಒಂದು, 

ಎರಡು ಮೂರು, ನಾಲು ದಿನಗಳ [Ad ; ರಗಳ, "ಕಜ್ಜಿ, ಕಾಮಲ ಪ್ರ ರೋಗ 

ಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮ ನಮಾಡುವು ಸೀ ದ ನಾಶವಾಗುವುವು. 

ಗಳ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕುಷ್ಠಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೂರೊಂಟು ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಬು ಮ ದಕ್ಕ ರ 

ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ತಿಲಪಾತ್ರ ವನ್ನು ದಾನವಾ ಗರುಡ 

೨ ದಗ ಗುವಂತೆ ಪರಿಹಾರವಾಗ: ುವ್ರವು.” ದೇವತೆಗಳು 

ರೂ ಸರ್ಗ kK ತೆರಳಿದರು. 

| 2 ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ:ನದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ದೇವಖಾತ 

ಸ್ನಾನ ನಮಾಡಿದ ಫಲವು ಹೊರೆಯುವುದು ೦ 

೩೨-೩೩. ದೇವಖಾತಗಳಲ್ಲಿ ಲ ಸ 2೫ “ಇಓ 5 ಬ್ರ GL Pak ಇ ಚಿ ತ ಈ 8 > ಟ್ಟ CL 



೧೦೪೮ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸೋಂಶ್ಚಮೇಧಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ವಾಜಸೇಯಸ್ಕ ಭಾರತ । 

ದ್ವಯೋಃ ಪುಣ್ಯಮವಾಪ್ಟೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥೩೩॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

««ಹಿಂಗಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ?' ನಾಮ 
ಷಟ್ಟ್ಗಸಪ್ತತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದವನಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ವಾಜಪೇಯ ಯಾಗಗಳ ಫಲವು ಥಿಶ್ಚಯ 
ಮಾಗಿಯೂ ಲಭಿಸುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧವ ವಾದ 

ಶ್ರೀಸಾ ) ಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ನೂರನೆಯ ಕವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

" ಬಿಂಗಲೇಶ ರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ $ವರ್ಣನ'ೌವೆಂಬ 

ನೂರಿಪ್ಪ ತಾ,ರನೆಯ ಆಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



1 ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಸಪ್ತಸಪ್ತತ್ಯಧಿಕಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ॥ 
ಭೂತೀಶ್ವರತೀರ್ಥನಾಷಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣ ಸಂ 

(ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಭೂತೀಶ್ವರಂ ತತೋ « ಗಚ್ಛೆ (ತೃರ್ವತೀಡ 

ದರ್ಕನಾಡೀವ ರಾಜೇಂದ 4 ಯಸ್ಯ ಪಾಪಂ ಪ್ರ ಜಶ್ಯ ತಿ HON 

ತತ್ರ ಸ್ಥಾ ನೇ ಪುರಾ 7 ಪಾರ್ಥ ದೇವದೇನೇನ ಶೂಲಿ 

ಉದ್ದೂ "ನಂ ಕೃತಂ ಗಾತ್ರೇ ತೇನ ಭೂತೀಶ್ವರಂ ತು ತತ್ HS 

ಪುಷೆ ಸೀ “ದಾ ಜನ್ನ ನಕ್ಸತ್ರ 'ಅಮಾವಾಸ್ಕಾ ೦ ವಿಶೇಷತಃ । 

ಭೂತೀಶ್ವ ರೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಕುಲಕೋಟಿಂ ಸಮುದ್ಧ ರೇತ್ Ha 

ತತ್ರ ಸ್ಥಾ p ತು ಯೋ ಃ ಭಕ್ತಾ ಕುರುತೇ ಹೃಂಗಗುಂಠನಂ | 

ತಸ್ಯ ಯತ್ಛ ಲಮುದ್ದಿಷ್ಟ ೦ ತಜ ಸ ಣು್ನ ನರಾಧಿಪ ॥೪॥ 

ರ್ಥೇಷ್ಟನುತ್ತಮಂ । 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಭೂತೀಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 

ಸಕಲತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಭೂತೀಶ್ವರ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

ಆ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥದ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪಾಸರಾಶಿಗಳೂ ಪರಿಹಾರ 

ವುವು. 
೨. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ಶಂಕರನು ಭಸ್ಮವನ್ನು ಲೇಷನಮಾಡಿ 

ಹೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಭೂತೀಶ್ವರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. 

೩. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಬತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಸತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 

ದಿನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಕೋಟಕುಲವನ್ನು. 

ಉದ್ಭರಿಸುವನು. 

ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಲೇಪನಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. 



೧೦೫೦ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಯಾವಂತೋ ಭೂತಿಕಣಿಕಾ ಗಾತ್ರೇ ಲಗ್ನಾಃ ಶಿನಾಲಯೇ | 

ತಾನದ್ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ಶಿನಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ 1೫॥ 

ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಸ್ನಾನಾನಾಂ ಭಸ್ಮಸ್ಥಾನಂ ಪರಂ ಸ್ಮೃತಂ । 

ಪುರಾಣೈರ್ಜುಸಿಭಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ಟನುತ್ತಮಂ | ೬॥ 
ವಿಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ನಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಚಾಪಿ ಯಃ ಸದಾ । 

ಸ್ನಾನಂ ಕರೋತಿ ಚಾಗ್ಸೆ ನ್ಲೀಯಂ ಪಾಪಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ॥1೭॥ 

ದಿನ ಸ್ಲಾನಾದ್ವರಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ವಾಯವ್ಯಂ ಭರತರ್ಷಭ 

ವಾಯವ್ಯಾ ದುತ್ತ ಮಂ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ 30 ನರಂ ಬ್ಯಾಹ್ಮ್ಯಾತ್ತು ವಾರುಣಂ ॥ ೮ ॥ 
NS ಅಶಿ 

ಆಗ್ನೇಯಂ ವಾ 'ರುಣಾಚ್ಛೆ ಷೆ ಕ ಯಸ್ಮ್ಮಾ ದುಕ್ಕಂ ಸ್ವ ಯೆಂಭುವಾ 

ತಸ್ಮಾ ತ್ಸ ರ್ವಪ್ರ ಯತೆ ನ” ಹ್ಯಾ ಗೆ ಯಂ ಸ್ಟ ನಮಾಜರೇತ್ HFN 

ಯುಧಿಸಿ ರ ಉವಾಚ: ಡಾ 

ಆಗೆ ಯಂ ವಾರುಣಂ ಬ್ರಾ ಹ ರಿ ವಾಯವ್ಯ ೦ ದಿವ್ಯ ನೇವ ಚ 

ಕಿಮುಕ್ತ 0 ಶ್ರೊ (ತುಮಿಜ್ಚಾ ವಂ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ದ್ಧಿ ಮೇ Hoon 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ" — | 

ಆಗ್ಲೇಯಂ ಭಸ್ಮನಾ ಸ್ನಾನಮುವಗಾಹ್ಯ ಚ ವಾರುಣಂ | 
ಆಪೋಹಿಷ್ಕೇತಿ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ವಾಯವ್ಕಂ ಗೋರಜಃ ಸ್ಮೃತಂ ॥ ೧೧॥ 

೫. ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೂದಿಯ ಕಣಗಳು ಅಂಭಬಕೊಂಡಿರುವುವೊ 
ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕಾಲ ಅವನು ಶಿವ ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾಗುವನು. 

೬-೭. ಪುರಾಣಗಳ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಸಕಲಸ್ನಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಸ್ನಾನವು 
ಉತ್ತಮವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಯಸಿಗಳೂ ಅವನ್ನೇ ಅನುಮೋದಿಸು 
ತ್ತಾರೆ. ಒಂದುಸಾರಿ, ಎರಶಡುಸಾರಿ, ಅಥವಾ ಮೂರುಸಾರಿ ಭಸ್ಮಸ್ನಾನಮಾಡಿ 

ದವನ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. 

ರ್. ದಿವ್ಯಸ್ನಾನಕ್ಕಿಂತ ನ ವಾಯವ್ಯಸ್ನಾನವೂ, ಮಾಯವ್ಯಕ್ಕೆಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯ 
ಇ, ಬ್ರಾಹ್ಮ ಸ್ಥಾ ಿನಕ್ಟಿಂತ "ವಾರುಣಸಾ ಸವ್ಯ, ನಾರುಣಕ್ಕಿಂತೆ 

ಆರ್ನೇಯಸ್ಪಾ ನವೂ ಉತ್ತ: ಮನಾದುಡೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ 
ಆ್ನೇಯನ್ನಾ ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

ಗಾ , ಯುಧಿಸ್ಮಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಆಗ್ನೇಯ, ವಾರುಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯ, 
ಯವೃ, `ದಿವ್ಯ ಸ್ನಾನಗಳೆಂದರೇನು? ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಬಹಳ 
pe ಕದ | 1 ಜಟ್ 

ಅವಗಾಹನ ಸಾ ಸಾನೆ 



೧೦೫೧ 

ಸೂರ್ಯೇ ದೃಷ್ಟೇ ತು ಯತ್ಸ್ಸ್ನಾನಂ ಗಂಗಾತೋಯೆಃ | 
ತತ್ಸ್ಟ್ಪಾನಂ ಪಂಚಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದಿವ್ಯಂ ' ಪಾಂಡವಸತ್ತ ಮ ॥ ೧೨ 1 

ತಸ್ಮಾ ತ ರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ್ನಾತ್ಪಾ ಭೂತೇಶ್ವರೇ ತು ಯಃ | 

ಪೂಜಯೇಷ್ದೆ ೀನಮಿಾಶಾನಂ ಸಬಾಹ್ಯಾಧ್ಯಂತರಃ ಶುಚಿ ॥ ೧೩ ॥ 

ತತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ "ತು ಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಪರಮಂ ಸದಂ | 

ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಚಾತೀಂದ್ರಿಯಂ ನಿತ್ಯ ೦ ತೇ ಧನ್ಯಾ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೪ ॥ 

ಮುಕ್ತಿತೀರ್ಥಂ ತು ತತ್ತೀ ೀರ್ಥಂ 'ಸರ್ವತೀರ್ಥೆಷ್ಟ ನುತ್ತ ಮಂ। 

ದರ್ಶನಾದೇನ ಯಸ್ಯ ವ ಸಾಪಂ ಯಾತಿ ಮಹತ ಯಂ ॥ ೧೫ ॥ 

ಜಾಯತೇ ಸೂಜಯಾ” ರಾಜ್ಯಂ ತತ್ರ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹೇ 

ಜಪೇನ ಸಾಪಸಂಶುದ್ಧಿದ್ಯಾ ೯ನೇನಾನುತ್ತ ಮತ್ತು ತೇ ॥ ೧೬ ॥ 

ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವ ರೂಪ ಪಮನಾದಿಮಧ್ಯಮನುತ್ಪಾ 

ಮಾಸಮನುಚ್ಹಾ ರ್ಯ ಮಾಣಾ 

ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಿತಂ ಶಿವಂ ಸರ್ವ ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವ 

ಲೋಕೇಶ್ವರಂ ನೋಹಶೋಕಹೀನಂ' ಮಹಾಜಾ 2್ಲಾನಗಮ್ಮ ೦ 1೧೭॥ 

ಕ್ರ. ಗೋಡೂಳಿಸ 

ದೂತಿರುವ ಸೂರ್ಯಾತಪದರ್ಶ 

ಕೊಳ್ಳುವುದು. 

೧೩. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ ಭೂತೇಶ್ವರದ ಕು ಮಿಂದು 

ಒಳಗೂ ಹೊ ;ರಗೂ ಶುದ್ಧ ನಾಗುನನು.. 

೧೪. ಆಸ ದಲ್ಲಿ ಶಿತ್ಯ ವೂ ಸೂಕ ಕ ಪೊ; ಅಂದ್ರಿ 

ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಧ್ಯಾ BE ದರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯ } 

೧೫. ಆ ಮುಕಿ ತೀರ್ಥವು ಸಮಸ್ತತೀರ್ಥ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಉತ್ತಮವಾದುದು. 

ಅದರ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ನಾಶವಾಗುವುದು. 

೧೬-೧೭. ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯವೂ, ಜಪದಿಂದ 

ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸ _ರೂಸನೂ, ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತ 

ಗಹಿತನೂ, ಉತ ತ್ರಿಯಿಜ್ಲದವನೂ, Hye ಚ್ಚರಿಸಲಾಗದ ಆಕ್ಟರಗಳು ಡೆ 
9 ಧಾವಿ 

ವನೂ, ಸಕಲ ಭೂತಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 

ಒಡೆಯನೂ, ಸವ :ಲೋಕೇಶ್ವ ರನೂ ಮೋಹದುಃಖವಿನ್ಲದವನೂ, ಮಹಾಜ್ಞಾನ 

ಗಮ್ಮನೂ ಆದ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಸ ೩ ವ 
ಲಭಿಸುವುದು. 



೧೦೫೨ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ಗತ್ವಾ ಸ್ಪಾ ನಂ ಕುರ್ಯಾನ್ನರೇಶ್ವರ | 
ಅತ್ರ ಶೈ ಮೇಧಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ । 
ಏನಂಭೂತಂ' ನ ಜಾನಂತಿ ಮೋಕ್ಬ್ಟಾಸೇಕ್ಬ್ಚಣಿಕಾ ನರಾಃ ॥ ೧೮ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ದ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
" ಭೂತೀಶ ರತೀರ್ಥಿಮಾಹಾತ್ಮ 4 ವರ್ಣನಂ? ನಾಮ 

ಸಪ್ ಸಪ್ರತ | ಧಿಕಶತತವಮೊೋ *ಧ್ಯಾಯಃ 

Mamie, 

೧೮. ಮಹಾರಾಜ! ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಿಂದ ನರನು ಅಶ್ವಮೇಧ 
ಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಮೋಕ ವನ್ನು ಬಯಸುವ ಜನರು 
ಇಂತಹ ಶಿವನನ್ನರಿಯು ವುದಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶೊ ್ಲೀಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ಧ ವಾಡ 
ಶ್ರೀಸಾ ) ೦ದಮಹಾಪುರಾ! ಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

££ ಭೂತೀಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ 4ನರ್ಣನ?” ಎಂಬ 
ನೂರೆಪ್ಪ ತ್ರ €ಛಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುಡು 



ಗಂಗಾವಾಹಕತೀರ್ಥಮಾಹಾತ ವರ್ಗಾ ಸಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂಗಾವಾಹಕಮುತ್ತಮಂ । 

ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಭೃಗುತೀರ್ಥಸಮಿಾಪತಃ HOH 
ತತ್ರ ಗಂಗಾ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾ ಚಚಾರ ವಿಪುಲಂ ತಪಃ | 

ಪುರಾ ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಂ ಪರಮಂ ವ್ರ ತಮಾಸ್ಥಿ ತಾ 1೨೫ 

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಜಗದೊ ನಿಂ ನಾರಾಯಣಮಕೆಲ ಷಂ । 

ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮಂ ಧಾಮ ಸರಿತ್ಸಾ ಜಗತೀಪತೇಃ an 
ತತೋ ಜನಾರ್ದನೋ ದೇವ ಆಗತ್ಯೇದಮುವಾಚ ಹ YH 

ವಿಷ್ಲರುವಾಚ :- 

ತಪಸಾ ತವ ತುಷ್ಬೊ €6ಹಂ ಮತ್ಪಾದಾಂಬುಜಸಂಭನೇ । 

ಮತ್ತಃ ಕಿಮಿಚ್ಛ ಸೇ ನೀವಿ ಬ್ರೂಹಿ ಕಂ ಕರವಾಣಿ ತೇ ೫ ॥ 

ನೌಗೋವಾಜಿ : ಇ 

ತ್ವತ್ಸಾ ದಕಮಲಾಜ್ಯ ಷಾ, ಗಂ? ಹ ಬೊ 

ಯವೃ ಚ್ಛ ಯಾತ್ರಿ ರೋಕೇಶ ವಂದ್ಯ ಮಾನಾ ದಿವೌಕಸ್ಥೆ H&M 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಗಂಗಾವಾಹಕತೀರ್ಥಮಾಹಾತ ಓಫವರ್ಣ ನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 
ನರ್ಮದಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಭೃಗುತೀರ್ಥದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಕರವಾದ ಗಂಗಾ 

ವಾಹಕ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨-೨೩. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಜಗತ್ತಾ ಿ ರಣನೂ, ನಿರ್ದುಷ್ಟ ನೂ 
ಆದ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಧಾ ಸಿಸುತ್ತ ವ ್ರತಧಾರಿಣಿಯಾಗಿ ನೂರುವರ್ಷ 

ಕಾಲ ತನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. 

೪, ಬಳಿಕ ವಿಷ್ಣುವು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೈತಂದು ಬಂದು ಆ ಗಂಗಾವಾಹಿನಿ 
ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು. 

೫. ವಿಷ್ಣುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ನನ್ನ ಪಾದ ಸಂಭೂತಳಾದ ಗಂಗೆಯ. 
ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿ ನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಛ ನಾಗಿದ್ದೆ ನೆ. ನೀನು ನನ್ನಿ ೦ದ ಏನನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಸುವೆ 

ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿ? 

೬. ಗಂಗೆಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ: ಾತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿ 
ಹುಟ್ಟಿ ದ ನನ್ನನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ವಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಧಿಪನೆ! ಸಿನ್ನ ಪಾದದಿಂದ 



೧೦೫೪ ಶ್ರ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ನೃಪೋ ಭಗೀರಥಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತಪಃ ಕೃತ್ವಾ ಸುದುಷ್ಕರಂ । 

ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ॥೭॥ 

ಅವತಾರಯಾಮಾಸ ಹಿ ಮಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಧರಣೀಧರ । 

ಮಯಾ ವೈ ಯುನಯೋರ್ವಾಕ್ಕಾ ದನತಾರಃ ಕೃತೋ ಭುನಿ 1೮॥ 

ವೈಪ್ಣ ನೀಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತಾ ಜನಃ ಸರ್ವಾಪ್ಲು ತೋ ಮಯಿ ।': 

ಯೇ ವೈ ಬೃಹ ಹಣೋ ಲೋಕೇ ಯೇಚ ವೈ ಗುರುತಲ್ಪಗಾಃ8. ॥೯॥ 

ತ್ಯಾಗಿನಃ ಏತ ಮಾತ ಭ್ಯಾಂ ಯೇಚಸ್ವ ರ್ಣಹರಾ ನರಾಃ | 

ಗೋಘ ಧಾ ಯೇ ಮನುಜಾ ಲೋಕೇ ತಥಾ ಯೇ ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸಕಾಃ ॥೧೦॥ 

ಅಗಮ್ಯಾ ಗಾನಿನೋ ಯೇ ಚ ಹ್ಯಭಕ್ಸ್ಯಸ್ಯ ಚ ಭಕ್ಷ ಕಾಃ । 

ಯೇ ಚಾಂನೃತಪ್ರವಕ್ತಾರೋ ಯೇ ಚ ವಿಶ್ವಾಶಘಾತಕಾಃ ॥ ೧೧॥ 
ದೇವಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣವಿತ್ತಾನಾಂ ಹರ್ತಾರೋ ಯೆ ನರಾಧಮಾಃ । : 

ದೇವಬ್ರ ಹ ಗುರುಸಿ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಯೇ ಚ ನಿಂದಾಕರಾ ನರಾಃ H ೧೨ ॥ 

ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪಪ್ರದಗ್ಗಾ ಯೇ ಯೇ ಚೈವಾತ್ಮಹನೋ ದ್ವಿಜಾಃ । | 

ಭ್ರಷ್ಟಾನಕನಸನ್ಮಾಸಸಿಯತವ್ರ ತಚಾರಿಣ£ | 1 ೧೩ ॥ 

ತಥ ವಾಪೇಯಪೇಯಾಶ್ವ ಯೇ ಚ ಸ್ವಗುರುನಿಂದಕಾಃ । 

ಸಿಷೇಧಕಾ ಯೇ ದಾನಾನಾಂ ಪಾತ ತ್ರ ದಾನಪರಾಜ್ನು ಖಾಃ ॥ ೧೪ ॥ 

ಖುತುಘ್ನಾ ಯೇ ಸ್ವಪತ್ಲೀನಾಂ ನಿತ್ತೊ ಆಸ್ಪೆ ಗೀಹಪರಾ ನಹಿ | 

ಸಾಂಧವೇಷು ಜ ಚ ದೀನೇಷು ಕರುಣಾ “ಯಸ್ಯ. ನಾಸ್ತಿ ವೈ 1 ೧೫॥ 

೭-೮. ಭಗೀರತರಾಜನು ದಾರುಣತಪವನ್ನಾ ಚರಿಸಿ ಲೋಕಮಂಗಳಕರ 

ನಾದ ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಿದನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೀರ್ವರ 

ಮಾತಿನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದೆನು. 

೯-೨೦. ನಾನು ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಸಂಭೂತಳಾಗಿರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದು ಜನರೆಲ್ಲ 

Mh ಬಿಸ್ನ್ದಾ ನಮಾಡುವರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಫ್ನೆರೂ, ಗುರುಭಾರ್ಯಾಗಾಮಿ 

ತಾಯಿ  ತಂದೆಗಳನ್ನು ತೃಜಿಸಿದವರೂ, ಸ ೈರ್ಣಿವನ್ನು ಕದ್ದವರೂ, 

ಗರ ೂ, ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸಕರೂ, ಅಗಮ್ಮಾ )ಗಾಮಿಗಳೂ, ಅಭಕ್ತ ್ಸ್ಯಭಕ್ಷಕರೂ, 

ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿಗಳೂ, ವಿಶಾ _ಸಘಾತುಕರೂ, ದೇವಬಾ ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿತ್ತವನ್ನು 

ಶಿಪಹರಿಸಿದವರೂ, | ದೇವಬ್ರಹ್ಮಗುರುಸ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದವರೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೂ, ಆತ ೃಡತ್ಯಿಮಾಡಿ ಕೊಂಡವರೂ, ಭ್ರಷ್ಟ ವಾದ ಅನಶನ, 
ಸಂನ್ಹಾ್ಸಸವ್ರ ತವುಳ್ಳವರೂ, ಅಪೇಯವನ್ನು ಪಾನಮಾಡಿನವರೂ, ತಮ್ಮ 
ಗುರುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುವನರೂ, ದಾನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವವರೂ, ಸತ್ಯಾತ್ರ 

ದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಾಜ್ಮುಖರೂ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಖಯತುಕಾಲವನ್ನು ಹಾಳು 



ಆಸ್ಪಸಪ್ತತ್ಯುತ್ತರ: ತತನೂ9ಧದಾ 

ಕ್ರೇತ್ರಸೇತುವಿಭೇದೀ ಚ ಪೂರ್ವಮಾಗಃ 
ನಾಸ್ತಿಕಃ ಶಾಸ ಸ್ರೃಹೀನಸ್ತು ವಿಪ್ರಃ ಸಂಧ್ಯಾವಿ ನಿವರ್ಜಿತಃ ॥ ೧೬ ॥ 
ಅಹುತಾಶೀ ಪ | ಸಂತುಷ್ಟ $ ಸರ್ವಾಶೀ ಸರ್ವವಿಕ್ರಯಾ । 
ಫೆದರ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಾಃ ಕ್ರೂ ರಾಃ ಕೃತಘ್ನ ಯೇ ದ್ವಿಜಾತಯಃ ॥ ೧೭॥ 
ಪೆ ೈಶುನ್ಯಾ ರಸವಕ್ರೆ ರ್ಯಾ ಸರ್ವಕಾಲವಿನಾಕೃ ತಾಃ 
ಸ್ವಗೋತ್ರಾಂ ಪರಗೋತ್ರಾ ೦ವಾಯೇ ಭುಂಜಂತಿ ದ್ವಿಜಾಂಧಮಾಃ ॥೧೮॥ 
ತೇ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಮುಚ ಬಂತೇ ಸಾಪಸಂಘೈಃ 8 ಸುಸಾಚಿತೈಃ 8 1 | 
ತತ್ಸಾಪಕ್ಸಾ ರತಪ್ತಾ ಟಾ ನ” ಶರ್ಮ ಮನು ವಿದ್ಯತೇ HOF 
ತಥಾ ಕುರು ಜಗನ್ನಾಥ ಯಥಾಃಹಂ ಶರ್ಮ ಚಾಪು ಯಾಂ । 
ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ದೇನೇಶಸ್ತು ಸ್ಟಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಜಾಹ್ನನೀಂ 1 ೨೦॥ 

ವಿಷ್ಣು ರುವಾಚ: 

ವಿ ಗಂಗಾಧರಸಹಾಯವಾನ್ | 
ಪ್ರ ವಿಶಸ್ವ ಸದಾ ರೇವಾಂ ತ್ವಮುತ್ತೈವ ಚ ಮೂರ್ತಿನಾ H ೨೧॥ 
ಮಮ ಸಾದಶಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ "ನಹ ತ ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನೀ । 
ಯದಾ ಬಹೂದಕೇ ಕಾಲೇ ನರ್ಮದಾ ಜಲಸಂಭೃತಾ ॥ ೨೨ ॥ 

ಮಾಡಿದವರೂ, ತಂದೆ ತಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದವರೂ, ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ದೀನರಲ್ಲಿಯೂ ದೆಯೆಯಸ್ರದವರೂ, 'ಫೇತ್ರಸೆ: ತುಭೇದಕರೂ, ಹಂದಿನದಾರಿ 
ಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವವರೂ, ನಾಸ್ತಿಕರೂ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀನರೂ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ 

ಮಾಡದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ಹುತವಾದುದನ್ನು ತಿನ್ಹ ದನರೂ, ಆಸಂತುಷ್ಟರೂ, 
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಕ್ಷಿಸುವವರೂ, ಸಮಸ್ತ ವನ್ನೂ ಮಾರುವವರೂ, ನೀಚರೂ, 
ಸ ಕರೂ, ಕ್ರೂ ರರೂ, ಕ್ರತಫ್ಪರೂ, ಚಾಡಿಪೇಳು ವನರೂ, ರಸವಸ್ತು ಗಳನ್ನು 

ಮಾರುವನರೂ, ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಗೋತ್ರದ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸು 
ವರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪಾಸಸಮೂದದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ಅವರ 
ಪಾವ ಕ್ಲಾರದಿಂದ ವ್ವ ಥಗೊಂಡ ನನಗೆ ಸ:ಖನೇ ಇಬ್ಬ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ನನಗೆ 
ಸುಖವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ, ವಿಷ್ಣುವು ಸಂತುಷ್ಟ ನಾಗಿ 
ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು. 

೨೧. ವಿಷ್ಣುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ದೇವಿ! ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇ ಶ್ತ _ರನೊಡನೆ 
ಇಸಮಾಡುವೆನು. ಸೀನು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನರ್ಮದಾನದಿಯನ್ನು 

ರ್ರವೇಶಿಸು. 

೨೨-೨೩, ನನ್ನ ಪಾದದ ಆಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರವಹಿಸು, ನೀನು 



೧೦೫೬ ಶೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಪ್ರಾ ವೃ ಬ್ರಾ ಲಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ತಿ ಜಲಾಕುಲಾ । 

ಪಾ  ಫ್ಯೋಧಯತಟಿಂ ದೇವೀ ಪ್ರಾ ಸ ಮಾಮುತ್ತ ರಸ್ತ ತಂ ॥ ೨೩ ॥ 
ಪ್ಲಾವಯಿಷ್ಯತಿ ತೋಯೇನ ಯದಾ" ಶಂಖಂ ಕಕೇ ಸ್ಥ ತಂ | 
ತದಾ ಸರ್ವಕತೋಷ್ಯು ಕ್ತಂ ವೈ ಷ್ಣ ವಂ ಪರ್ವಸಂಜ್ಞೆ ತಂ ॥ ೨೪ ॥ 
ನ ತೇನ ಸದೃಶಂ ಕಂಚಿ ಶೀಸಿತಾಡಿ ಸಂಕ್ರ ಮಂ. 

ಅಯನೇ ದ ಚನ ತಥಾ "ಪುಣ್ಯಾ ತ್ಪುಣ್ಯ ತರಂ ಯಥಾ ॥ ೨೫ ॥ 
ತಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಣಿ ದೇವೇಶಿ ಶಂಖಂ ಸೂಸ್ಥತ್ಶ ಮಾನವಃ । 

ಸ್ಥಾನಮಾಚರತೇ ಶತೋಯೇ ಮಿಶ್ರೇ ಗಾಂಗೇಯನಾರ್ಮದೇ ॥ ೨೬॥ 
ಪುಣ್ಯಂ ತೃಶೇಷಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಲಂ | 
ವಿಷ್ಣುನಾ "ನಿಧೃತೋ 'ಯೀನ ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಂತಿಃ ಪ್ರಚಕ್ರಮೇ  ॥೨೭॥ 
ತತ್ರಾಃ ೦ತಂ ಪಾಪಸಂಘಸ್ಯ ಧು ಶ್ರಿ ವಮಾಪ್ಟೋತಿ ಮಾನವಃ | 
ಶಂಖೋದ್ಹಾ ರೇ ನರಃ ಸಾ ತ್ವಾ ತರ್ಪಯೇತ್ಪಿತ ದೇವತಾಃ 1 ೨೮ ॥ 
ತೃಸ್ತಾಸ್ತೇ ವ್ಯಾ ದಶಾಬ್ದಾನಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಸಾರ್ವಕಾವಿಂಕೀಂ | 
ಗುಗಾನಣೇ ತ್ತು ಯಃ ಶ್ರಾ ದ್ದ ೦ 'ತಂಖೋದ್ಧಾರೇ ಪ್ರ ಪ ದಾಸ್ಯ ತಿ 1 ೨೯ ॥ 
ತೇನ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನೇನ ನ” ತ್ಯಂತಿ ನಿತರಸ್ತಥಾ | 
ಶಂಖೋದ್ಧಾ ಕೇ ನರಃ ಸ್ನಾತಾ ತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ಭ ಲಕೇಶವೌ 1 ೩೦॥ 

ನರ್ಮದಾನದಿಯೊಡನೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ ವಳಾಗಿ ಎರಡು 
ದಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನನ್ನ ನ್ನು ನೆನೆಸು. 

೨೪. ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಖವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಸಿದಾಗ 
ನೂರು ಪರ್ವಕಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ನೈಷ್ಣ ವನರ್ವ ಉಂಟಾಗುವುದು. 

೨೫. ವ್ಯತೀಪಾತ, ಅಯನಕಾಲಗಳೂ ಅತಿ ಪುಣ್ಯಕರನಾದ ಆ ವೈಷ್ಣವ 
ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನಗಳ್ಳಲ್ಲ 

೨೬-೨೩೨. ಆ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಶಂಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮಿಶ್ರ 
ವಾದ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾನದಿಯ. ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಮವಾದ ಇ ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ, ಮಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮುಂಗಳನನ್ನೂ 
ಪಡೆಯುವನು. ವಿಷ್ಣು ಪು ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ 
ನರನು ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿಯೂ ಪಾಸಸ ಮೂಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವನು. 
ಹೋದಾ ರದಲಿ ಮಿಂದು ಪಿತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣಮಾಡಿದ ನರನ 

ಸಿಗೊಂಡು ಹನ್ಸೆರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ಸಕಲೇಷ್ಬ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ಸೀಯುವ 
ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಗಂಗಾವಾಹದಲ್ಲಿ ಶಾ ತ್ರಿದ್ಮ ಮಾಡಿ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ 

ಬನಾಡಿದಕೆ ಪಿತೃಗಳು ನರ್ತಿಸುವರು. ಮಾನವನು ಶಂಖೋದ್ಧಾ ರದಲ್ಲಿ. ಮಿಂದು 



ಅಷ್ಟ ಸಸ್ತತ್ಯುತ್ತರಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೦೫೭ 

ರಾತ್ರೌ ಜಾಗರಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಶುದ್ಧೋ ಭವತಿ ಜಾಹ್ನವಿ । 

ಯತ” 3೦ ಲೋಕಕ್ಸ ತಂ ಕರ್ಮ ಮನ್ಯ ಸೇ ಭುವಿ ದುಃಸಹಂ ॥೩೧॥ 

ತಸ್ಮಿನ್ನ ರಣೆ ತತ್ಸ ರ್ವಂ ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ವ್ಯಪೋಹಯ । 

ಏವಮುಕ್ತಾ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಷ್ಣುಶ್ವಾಂತರಥೀಯತ ॥ ೩೨ ॥ 

ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ಗಂಗಾವಾಹಕಮುತ್ತಮಂ | 
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ಟೈರ್ಯಿಭಿಸ್ತಾ, ತ ಪಾರಂಪರ್ಯಕ್ರ ಮಾಗತ್ಯೆ $ ॥ ೩೩ ॥ 
ತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಭಕ್ತಿ ಭಾವೇನ ಭಾರತ | 

ಗಂಗಾತೀರ್ಥೆೇ ತುಸಸ್ಥಾ ತಃ ಸಮಸ್ತೇಷು ನ ಸಂಶಯಃ HH ೩೪॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಮೃತಾನಾಂ ತು ನರಾಣಾಂ ಭಾವಿತಾತ್ಮನಾಂ | 

ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತೇಷಾಂ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಾತ್ವದಾಚನ H ೩೫ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀವಾಖಂಡೇ 

44 ಗಂಗಾವಾಹಕ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ತನರ್ಣನಂ'* 

ನಾಮಾಷ್ಟ ಸಪ್ತತ್ಯುತ್ತ ಶ್ರರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಬಲರಾಮಕೃ ಷ್ಣ ರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ರಾತ್ರಿಜಾಗರಣೆಮಾಡಿದರೆ ಶುದ್ಧ ದ್ರ ನಾಗುವನು. 
ಗಂಗೆಯೇ! ನೀನು ಭೂಲೋಕದ ಜನರ ದುಸ್ಸ ಹವಾದ | ಕರ್ಮ ವನ್ನು ಆ ಪರ್ವ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊ. ೨ ವಿಷ್ಣುವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ 
ಅಂತರ್ಧಾನವಾದನು. 

೩೩. ಪಾರಂ ಪರ್ಯಕ್ರ ಮದಿಂದ ಬಂದ ಬ್ರ ಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳೂ, ಖಷಿ 

ಗಳೂ, ಅದು ಮೊದಲ್ಲೊಂಡು ಆ ಗಂಗಾವಾಹಕ ನರವನ್ನು : ಸೇವಿಸಿದರು. 
೩೪. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಂದವನು ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಿಂದವನಂತಾಗುವನು. 

೩೫. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ 

೦ದಿಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ದವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾ ೧ದೆಮೆ ುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಶೇ "ವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

6 ಗಂಗಾನಾಹಕತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಖನರ್ಜನ?' ವೆಂಬ | 
ಸೂರೆಪ್ಪ ತ್ತೆಂಬನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಅಥ್ಲೈಕೋನಾಂಶೀಠ್ರಧಿಕಶತತಮೊ ಮೋೊಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಗೌತಮೆ ಶ್ವರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೌತ ಮೇಶ್ವ ರಮುತ್ತಮಂ | 
ಸರ್ವಸಾ ಇಸಹರಂ ತೀರ್ಥಂ ್ರ ಷು ಲೋಕೇಷು ನಿಶ್ರು ತಂ Hon 
ಗೌತಮೇನ ತಪಸ್ತ ಪ್ತಂ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ । 
ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷಸಹಸ್ರ ತು ತತಸ್ತು ಷ್ಟೋ ಮಹೇಶ್ವ ರಃ 1೨॥ 
ಪ್ರ ಬನ್ನು ಶಿರಸಾ ತತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿತಃ : ಸರಮೇಶ್ವ ರಃ । 
ಸ್ನಾಪಿತೋ ಗೌತಮೇನೇಶೋ ಗೌತಮೇಶ್ವ! ರ ಉಚ್ಯತೇ ೩ 
ತತ್ರ ದೇನೈಶ್ಚ ಗಂಧನ್ನೆ ್ಸ್ರೆರ್ಯಸಿಭಿಃ ಪಿತ | ಶೇವತ್ಸೆ ಡೀ 
ಸಂಸ್ರ್ರಾ ಸ್ಕಾ ಹು ತ್ತಮಾ ಸಿದ್ದಿ ಸರಾರಾಧ್ಯ ಸರನೇಕ್ನ ರಂ ॥1೪॥ 
ತತ್ರ ಘೇ ತು ಯಃ ಸ್ದಾ ತ್ವಾ ಪೂಜಯೇತ್ಪಿ ತೃ ದೇವತಾಃ 
ಸೂಜಯೇಶ್ಪ ರಮಾಶಾನಂ ಸರ್ವ ಸಾಫ್ಟ ಪ್ರ ಮುಚ ತೇ i ೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಗ್ತಸೆ ಸೀತ್ರರತೀರ್ಥ ವೂಹಾತ್ಮ $ ವರಾನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂದೇಯನು ಹೇಳೆ.ತ್ತಾನೆ:- ಬಳಿಕ ಸತಲ ಪಾಸಗಳನ್ನೂ 
ಪರಿಪರಿಸುವ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗೌತಮೇಶ್ವರಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 
ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಯುಧಿಸ್ಠಿ ರ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೌತಮನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕಾಲ 
ತಸಸ್ಸನ ನ್ಸ್ಟು ಮಾಡಲು ಮಹೇಶ್ವ ರನು ಸಂತುಷ ಸ ನಾದನು. 

೩. ಗೌತಮನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಂಕರನನ್ನು "'ತಕೆಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ 
ದನು. ಅವನು ಗೌತಮೇಶ್ವ ನೆಂದು ಪ್ರಸಿ ಸಿದ್ಧನಾದನು. 

೪. ಅಲ್ಲಿ ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಸ್ಠಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಶಂಕರನನ್ನಾರಾಧಿಸಿ 
ಉತ್ತ ಮಸಿದ್ಧಿ ಯ ಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 

೫. ಆ” ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಿತೃದೇ ೇವತೆಗಳನ್ನೂ , ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೂ 
ಪೂಜಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಕಲ ಪಾಪಮಕ ಕ ನಾಗುವನು.. 



ಓಳೋನಇಂಶೀತ ಬಧಿಕಶತತಮೋರಧ್ಯಾ ಯಃ ೧೦೫೯ 

ಬಹೆನಸ್ತನ್ನ ಜಾನಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾವಿಮೋಹಿತಾ! 

ತತ್ರ ಸನ್ನಿ ಜತಂ ದೇವಂ ಶೂಲಷಾಣಿಂ  ಮಹೇ ಶರಂ 1 ೬॥ 

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ತು ಯೋ ಭೂತ್ವಾ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರೇಶ್ವರ । 

ಸ್ನಾತ್ವಾರ್ಚಯೇನ್ಮಹಾದೇನಂ ಸೊಣಕ ಶೈ ಮೇಧಫಲಂ ಚೇತ್ Han 

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ತು ಯೋ ಭೂತ್ವಾ ತರ್ಪಯೋತ್ಪಿತೃಜೀನತಾಃ | 

ಪೂಜಯೇತ್ಸರಮಿಾಶಾನಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ BCH 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ದಾನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದವ್ಯಾದ್ದ್ವಿಜಾತಯೇ । 
ತದಕ್ಟಯಘಫೆಲಂ ಸರ್ವಂ ನಾಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥೯॥ 

ಮಾಸೇ ಚಾಶ್ಚಯುಜೇ ರಾಜನ್ಯಷ್ಟಪಕ್ಸೇ ಚತುರ್ದಶೀಂ । 
ಸ್ನಾತ್ವಾ ತತ್ರ ನಿಧಾನೇನ ದೀಪಕಾನಾಂ ಶತಂ ದದೇತ್ 1 ೧೦॥ 

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಂ ಗಂಧಪುಷ್ಪಾದಿಭಿರ್ನರಃ । 

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೃತಃ ಶಿವಪುರಂ ವ್ರಜೇತ್ 1 ೧೧॥ 

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಕಾರ್ತಿಕ್ಕಾಂ ತು ವಿಶೇಷತಃ । 

ಉಪೋಷ್ಯ ಪ್ರ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಫೃತೇನ ಸಾ ಸಪಯೇಚ್ಛ ವಂ ॥ ೧೨ ॥ 

ಪಂಚಗನ್ಯೆ ನ ಮಧುನಾ ದಧ್ನಾ ವಾ ಶೀತವಾರಿಣಾ । 

ಸಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸ್ಕ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ॥ ೧೩ ॥ 

೬. ವಿಷ ಸ್ಲುಮಾಯಾಮೋಹಿತರಾದ ಆನೇಕ ಜನರು ಅಲಿ ಸಪತ 

ನಾಗಿರುವ ಶಂಕರನನ್ನು ಅರಿಯ ಯುವುದಿಲ. 

೭. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಮಿಂದು ಶಿವನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದವನು 

ಅಶ್ವಮೆ (ಧಯಾಗದ : ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. 

೮. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ನಣಮಾಡಿದವನೂ, ಶಂಕರ 

ನನ್ನು ವನೂ ಸಕಲ ಪಾನಮುಕ್ತ ನಾಗುವರು, 

೯. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದಾನವನ್ನಿತ್ತರೆ ಆದು 

ಅಸ್ಸ ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

೧೦-೧೧. ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದ ಚತುರ್ದ ಶೀ ದಿನ ಅಲಿ ವಿ 

ಮಿಂದು ನೂರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊ 3 ಮಹಾಹೇವನನು | ಪುಷ್ಪಾದಿ 

ಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದವನು ಸಕಲ. ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮರಣಾನಂತರ 

ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. 

೧೨-೧೬. ಕಾರ್ತಿ ಕಮಾಸದ ಅಷ್ಟ ಮಾ ಚತುರ್ದಶೀ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ 

ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಫೃತ, ಸಂಚಗವ - ಅಥವಾ ಮಧು, ದಧಿ, ಶೀತ 

ಜಲದಿಂದ ಆಭಿಃ ಸೇಕಮಾಡಿದ ವನ್ನು ಸಕಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು 



೧೦೬೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮೆಹಾಪುರಾಣಂ 

ಭಕ್ಕ್ಯಾ ತು ಸೂಜಯೇತ್ಪ್ಸಶ್ಚಾತ್ನ ತೈ ಲಭೇತ್ಸ ಲಮುತ್ತಮಂ । 

ಬಿಲ್ವ ಸತ್ರ ರಖಂಡೈ ಶ್ರ ಪುಷ್ಪೆ “ರನ್ನ ತ್ರ ಕೋದ್ಬ ನೈ $ ॥ ೧೪ ॥ 

ಕುಶಾಸಾಮಾರ್ಗಸಹಿತ್ತೈ g "ಫಡಂಬಿಡ್ತೊ ಉಚ್ಛ ರಿ 

ಮಲಿಕಾಕರವೀರೆ ಶ್ವ ರಕ್ತ ಹೀತೈಃ ಸಿತರಾಸಿತ್ರೈ | Ul ೧೫ ॥ 
ಗಿ 

ಪುಷೆ ರೆ ಸ್ರೈರ್ಯಥಾಲಾಭಂ ಯೋ ನರಃ ಪೂಜಯೇಚ್ಛಿನಂ 

ನೈ ಜಣ ಈ ಷಣ್ಮಾಸಂ ಯೋಂರ್ಚಯೇದ್ಧೌತಮೇಶ್ವರಂ | 

ಸರ್ನಾನ್ಸಾ ಮಾನವಾಸ್ನೋತಿ ಮೃತಃ ಶಿವಪುರಂ ವ್ರ ಜೇತ್ H ೧೬ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
44 ಗೌತಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥವರಾಹಾತ್ಮ |ವರ್ಣನಂ?? 

ನಾಮ್ಮಕೋನಾಂಕೀತೃಧಿಕತತತವೋಂಧ್ಯಾಯ। 

೧೪-೧೬. ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ, ಅಖಂಡವಾದ ಉನ್ನತ 5 ಕ ಪುಷ್ಪ, ಕುಶ, ಅಪಾ 

ಮಾರ್ಗ, ಈಚಲ, ಡೊ ಪ್ರಣ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕರವೀರ ಪುಷ್ಟ ಗಳಿಂದಲೂ, ಕೆಂಪು, 
ಹಳದಿ, ಶ್ವೇತ, ಕೃಷ್ಣವರ್ಣದ ಇತರ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಲೂ ಆರು ತಿಂಗಳಕಾಲ 
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಗೌತಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು ಸಕಲೇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯು 

ವನು. ಮಡಿದತರುವಾಯ ಶಿವಪುರಕ್ಕೂ ತೆರಳುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾಡ 
ಕ್ರಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕವಾಖಂಡಡಲ್ಲಿ 

«£ ;ಇತಮೇಶ್ವರತೀ ರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ಒನರ್ಜನ''ನೆಂಬ 

ನೂರೆಪ್ಪತ್ತೊ ಬತ್ತ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



ಚ ಶ್ರೀ ॥ 

ಅಥ ಅಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ದಶಾಶ್ವಮೇಧತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮ ಹೀಪಾಲ ದಶಾಶ, ಶೈಮೇಧಿಕಂ ಪರಂ । 

ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ 1 ೧॥ 
ಯತ್ರ ಗತ್ವಾ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಚೇಶ್ವರಂ । 

ದಶಾನಾಮತ ಶೈಮೇಧಾನಾಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಟೋತಿ ಮಾನವಃ ॥೨॥ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ" ಉವಾಚ: 

ಅಶ್ವಮೇಧೋ ಮಹಾಯಜ್ಞೊ € ಬಹುಸಂಭಾರದಕ್ಸಿಣಃ । 

ಅಶಕ್ಕ ಃ ಪ್ರಾಸೃತೈಃ ಕರ್ತುಂ ಕಥಂ ತೇಷಾಂ ಫಲಂ "ಅಭೇತ್ H ೩ 

ಅತ್ಯಾ ಣೆ ರ್ಯಮಿದಂ ತತ್ತ್ವಂ ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವದತಾ ಸತಾ | 

ಯಥಾ "ಮೇ ಜಾಯತೇ ಶ್ರ ದ್ಧ್ಧಾ *ದೀರ್ಫಾಯುಸ್ತ 4ರ ತಥಾ ವದ ॥೫೪॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ದಶಾಶ್ವನೇಧತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 

ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೂ ಮಹಾ ಪಾತಕಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸು 

ವುದೂ ಆದ ದಶಾಶ್ವಮೇಧಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಮಾಧವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ 

ಯಾಗದ ಷೆ ಫಲವು. ಲಭಿಸುವು ದು. 

| ತ್ಲಾನ ಶ್ರ ವು ಬಹಳ 

ಸಾಮಗ್ರಿ ಗಳಿಂದಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಗತಳ್ಳುದು. ಅದನ್ನು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮಾಡಲಾರರು. ಅದರ ಫಲವು ಆವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಭಿಸು 

ವುದು? 

೪. ಸಾಧುವಾದ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಈ ವಿಷಯವು ನನಗೆ ೪ ಅತ್ರ ೦ತ ಆಶ್ರ ರ್ಯ 

ವನ್ನು ಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿಯಾದ ನೀನು ನನಗೆ ಶ್ರ ದ್ರ ಯುಂಟಾಗ-ವಂತೆ 

ಹೇಳು. 



೧೦೬೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಇದಮಾಶ ಶ ರ್ಯಭೂತಂ ಹಿ ಗೌರ್ಯಾ ಪ )ಷ್ಟಸ್ತ್ರಿಯಂಬಕಃ | 

ತತ್ತೆ ಅಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಸಾ ನಿ ಪೃ ಚ್ಛತೇನಿ ನಿಪುಣಾಯ ವೈ 1೫॥ 
ಪುರಾ ವೃ ಷಸ್ಸೋ ದೇವೇಶ ಹು ಮಯಾ ಸಹ ಕಂಕರಕಿ | 

ಕದಾಚಿತ್ತ ರ್ಬ್ಯಟಿನ ಕ್ಸೈಥ್ವೀಂ ನರ್ನುಪಾತಟಿಮಾಶ್ರಿ ತಃ U೬ N 
ದಶಾಶ ; ಸೇಧಿಕಂ ತೀರ್ಥಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವ ರಃ । 
ಶೀರ್ಪಂ ಪ್ರತ್ಯಂಜಲಿಂ ಬದಾ ಶ್ರ ಸಮಶ್ತ ಕ್ರೇತ್ರಿ ಲೋಚನಃ ॥೭॥ 
ಕ್ತ | ತಾಂಜಳಿಪುಟಿಂ ದೇವಂ ದ ಷಾ ಡೇವೀಡನುಬ್ರ ನೀತ್ nen 

ದೇವ್ಯವಾಚ:- 

ಕಿಮೇತದ್ದೆ ೇೀವ ದೇವೇಶ ಚರಾಚರನಮಸ್ಕ ತ। 
ಹ್ಹ ನಮ್ರಾ ೦ಜಲಿಂ ಬಧ್ವಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರಮಯಾ ಯುತಃ 1೯॥ 
ನ 'ರ್ಯಮತುಲಂ ಸರ್ವಂ ಸಯ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ! ೧೦ ॥ 

ಈಶ್ಯ ರ” ಉವಾಚ: 

ಪ್ರತ್ಯಳ್ಸಂ ಪಶ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಫಲಂ ಮಾ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಭವ । 
ವಿಯತ್ಸಾ ನ ಮೇಭ ಭುವಿಸ್ಮ ಸ್ಯ ಸ್ಪಣಂ ದೇವಿ ಣೆ ರಾಭವ I ೧೧ 

೫. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಈ ಆಶ್ಚ ರ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು 
ಒಂದೆ ಗೌರಿಯು ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಶ್ಚಿಸಿರುವಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ 
ನಿಪುಣನಾದ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ನೆ. 

೬. ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಮಹೇಶನು ವೃಷಭವನ್ನೇರಿ ಪಾರ್ವತಿ 
ಯೊಡನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ. ಬಂದನು. 

೭. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ದಶಾಶ್ವ ಮೇಧಿಕ ತೀ ರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೈಮುಗಿದು 
ಸೊಂಡು ನಮಸ್ತಾ ಕಮಾಡಿರನು” 

ಲೆ. ಪಾರ್ವ ತಿಯು ಕೈಮುಗಿದು ಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕರನನ್ನು ಕುರಿತು 
ಹೀಗೆಂದಳು, 

೯. ದೇನಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ: ಾಚರಾಚರಪ್ರ ಪಂಚದಿಂದ ವಂದಿತನಾದ 
ಶಂಕರನೆ! ನೀನು ಅತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಸ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವೆಯೇಕೆ? 

೧೦. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವುಂಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 
ನನಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳು, 

ಮಶ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ದೇವಿ! ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನೀನು 
; ಈ ತೀರ್ಥದ ಮಾಹಾತ್ಮ ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚ ರ್ಯ 

ಕೇಡ. ಒಂದು ಕಣಕಾಲ ಸ್ಕೈ ,ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದು. 



ಆಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತತನೋ9ಧ್ಯಾಯ! ೧೦೬೩ 

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತು ದೇವೇಶೋ ಗೌರವರ್ಣೋ ದ್ವಿಜೋಂಭವತ್ । 

ಕ್ಪ್ಟುತಾ ಸ ಮಕಂತೋ ಜಟಲಃ ಕುಷೊ ೀ ಧಮನಿಸಂತತಃ ॥ ೧೨ ॥ 

ಉಪವಿಕೆ ಭುವಃ ಪೃಷ್ಠೇ ಸುಸ್ವರಂ ಮಾತ ತ್ರಮುಚ್ಚರನ್ ! 

ಕ್ರಮಪ್ರಿಯೋ ಮಹಾದೇವೋ “ಮಾಧುರ್ಯೇಣ ಪ್ರಮೋದಯನ್॥೧೩॥ 

ಶ್ರುತ್ವಾ ತಾಂ ಮಧುರಾಂ ವಾಣೀಂ ಸ್ವಯಂ ದೇವೇನ ನಿರ್ಮಿತಾಂ | 

ಸಂಭ್ರಾಂತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ನಾತುಂ ಯೇ ತತ್ರ ಚಾಗತಾಃ ॥ ೧೪ ॥ 

ನಿತ್ಯಕ್ರಿಯಾ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಸ ಎತ ಶ್ರುತಿವಿಭ್ರ ಮಾತ್ । 

ತಂ" ದ್ದ ಸ್ಟ್ರಾ ಪಠಮಾನಂ ತು ಕ್ಸು ತ್ರಿ ಪಾಸಾಭಿಪೀಡಿತಂ ॥ ೧೫ ॥ 

ದ್ವಿಜೋನ್ಯಮಂತ್ರಯತ್ಮಶ್ಳಿ ದ್ಧ ಕ್ಯಾ ತಂ ಭೋಜನಾಯ ವೈ । 

ಪ್ರ ಸಾಡಃ * ಏತಾಂ ಬ್ರ ಹ ಸೋ €ಜನಾಯೆ ಗೃಹೇ ಮನು ॥ ೧೬ 1 

ಅದ್ಯ ಮೇ ಕೆ ಲಂ ಜನ್ನ ಪೈ ದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಾಃ ಕ್ರಿ ಕ್ಕಿಯಾಃ । 

ಸರ್ವಾನ್ಸಾ ಮಾನ್ವ ದಾಸ್ಯ ತಿ ಸೀತಾ ಮೇಂದ್ಯ ಸಿತಾಮುಹಾಃ 1 ೧೭ ॥ 

ತ್ವಯಿ ಭುಕ್ತೇ ದಿಜತ್ರೇಷ್ಟ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಧ್ರುವಂ ಮಮ! 
ಏವಮುಕ್ತೋ ಮಹಾದೇವೋ ದ್ವಿಜರೂಪಧರಸ್ತದಾ ॥ ೧೮ ॥ 

ಪ್ರಹಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚೇದಂ ಬ್ರಾ ಹ ಣಂ ಶ್ಲಕ್ಪ ಬರ್ ಇ ಗಿರಾ । 

ಮಯಾ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಂ ತು ನಿರಾಹಾರಂ Wes ಕೃತಂ ॥೧೯॥ 

೧೨-೧೩. ಶಂಕರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹಸಿನಿನಿಂದ ಒಣಗಿದ ಕಂಠವುಳ್ಳೆ ವನೂ, 

ಜಟಾಧಾರಿಯೂ, ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ್ರೃಃ ವ್ಯಾ ಪ್ರನೂ, ಕ್ರೀತನರ್ಣನೂ ಆದ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಭೂನಿಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇಂಪಾದ ಧ್ವ ಪಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರ 

ವನ್ನು "ಉಚ್ಚ ರಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು ತ್ತಿ, ದನು. 

೧೪೨೨೦೬, ಶಂಕರನ ಮಧುರನಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾ ್ಲಿನಮಾಡಲು 

ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆನ್ಲರೂ ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ತನ್ಮು ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮರೆತರು. 

ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವೇದವನ್ನುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ 

ಯಿಂದ ರೀಡಿತನಾವ ಆಬಾ )ಿ ಹ್ಮೈಣನನ್ನು “ಕಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, “ ದ್ವಿಜನೆ! 

ಆನುಗ್ರಹಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾ?' ಎಂದು ಕರೆದನು. 

೧೭-೨೦. *"ದ್ವಿಜವರ್ಯನೆ! ನೀನು ನಮ್ಮ ವ;ನೆಯಲ್ಲಿ ಭುಜಿಸಿದರೆ 

ನನ್ನ: ಜನ ವೂ ರ್ಮಗಳೂ ಸಫಖವಾಗುವುವು. ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಸಿತಾವುಹರು 

ಸಂತುಪ್ಪರಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವರು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ನಶ ಯವಾಗಿಯೂ 

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ.ಗ್ರಹಮಾಡು.'' ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೀಗೆನ್ನ ಲ) ದ್ದ 'ಜರೂಪಿಯಾರ 

ಶಂಕರನು ನಕ್ಕು ಮೃದುಸುಡಿ ಯಂದ ಹೀಗೆಂದನು. “ನ ನಾನು ಸಾವಿಶ ವಷ 



೧೦ ೬೪ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಇದಾನೀಂ ತು ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ಕರಿಷ್ಯೇ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮ । 

ದಶಭಿರ್ವಾಜಿಮೇಧೈಶ್ವ ಯೇನೇಷ್ಟಂ ಪಾರಣಂ ತಥಾ ll 2೦ 

ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ದೇವದೇವೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿಸ್ಮಯಾನ್ವಿತಃ । 
ಉತ್ತಮಾಂಗಂ ನಿಧೂನ್ವನ್ಸೈ ಜಗಾಮ ಸ್ವಗೃಹಂ ಪ್ರತಿ ॥೨೧॥ 

ಏವಂ ತೇ ಬಹವೋ | ವಿಪ್ರಾಃ ಪ್ರತ್ಯಾಖಾ ತೇ ನಿಮಂತ್ರ ಣೇ। 

ಪುರಾಣಾರ್ಥಮಜಾನಂತೋ ನಾಸ್ತಿ, ಕಾ ಬಹವೋ ಗತಾಃ ॥ ೨೨ ॥ 

ಅಥ ಕಶಿ ದ್ವಿಜೋ. ನಿದ್ಧಾ ನು » ರಾಣಾರ್ಥಸ್ಯ ತತ್ತ್ವನಿತ್ । 
ದೇವಂ ನಿಮಂತ್ರ ಯಾವಮಾಸ ಇ  ಜರೂಪಧರಂ ಇಂ ॥ 2೩ 1 
ತಥೈವ ಸೋನ ದೇವೇನ ಫ್ರೊ ಕ್ವ ಸಪ್ರಾಹ ತಂ ಪುನಃ । 
ಮನಸಾ ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ತು ಪುತಾಣೋಕ್ತ, 0 ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ' ॥ ೨೪॥ 
ಸ್ಮ ತಿನೇಷ ಪುರಾಣೇಷು ಯದುಕ್ತಂ ತತ್ತಥಾ “ಭವೇತ್ | 
ಇ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತಂ ವಿಪ್ರಮುವಾಚ ಪ್ರ ಹಸಸ್ನಿ ವ H ೨೫ ॥ 
ಭೋ ಜೋ ವಿಪ್ರ ಸ ಶ್ರತೀಕ್ಸ್ಸ್ ಸ್ವ ಯಾನದಾಗಮನಂ ಪುನಃ । 
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ನಿ ಜೋ ಗತ್ವಾ ದಶಾಶ ಶೈ ಮೇಧಿಕಂ ಪರಂ ॥ ೨೬ ॥ 
ಸ್ನಾನಂ 'ಮೆಹಾಲುಭನಾದಿ ಕೃ ತಂ ತೇನ" ದಿ ಜನ್ಮ: ನಾ। 
ಜಸಂ ಶ್ರಾ ದ್ಧ ೦ ತಥಾ ದಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ಧರ್ಮಾನುಸಾರತಃ ॥ ೨೭ ॥ 

ಕಾಲ ಉಪವಾಸದಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆನು. ಈಗ ಹತ್ತು ಅಶ ಮೇಧ 
ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರಣೆಮಾಡುವೆನು.?' 

೨೧. ಶಂಕರನು ಹೀಗೆನ್ಸ್ನ ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆಶ್ಚ ರ್ಯದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು 
ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 

೨.೨. ಹೀಗೆ ಅವನು ಆನೇಕ ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಿಮಂತ್ರಣವನ್ನು 
ಸ್ಫರಿ ಪುರಾಣದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಯದ. ದಾಸಿ ಕರಾದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ 

ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣನು ದ್ವಿಜರೂನನಾ ಆ ಶಿವನನ್ನು ಎಮಂತಿ ಸಿದನು 
೨೪.೨೫. ಶಂಕರನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಹೇಳಿದನು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮ, 

ಪುರಾಣೋಕ್ತ ವಿಷಯವನ್ನಾಲೋಚಿಸಿ ಸ್ಮೃತಿ ವೇದ ಪುರಾಣ. 
ಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರುವುರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದೆಂದು ಶಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನಗುತ್ತ 
ಒರರನ್ನು ಕ ಕುರಿ ತು ಇದನು. 

“ ಎಲ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆ! ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನರೆಗೆ 
ಸುತ್ತಿರು” ಎಂದು "ಹಳ ದಶಾಶ್ವಮೇಧಿಕ ಕ್ಬೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 



ಸಂಕಲ್ಫ್ಯ ಕಪಿಲಾಂ ತತ್ರ ಪುರಾಣೆ ಗು 

ಸೆಮಾಯಾತ್ತ ಎರಿತಂ ತತ ಯತ್ರಾ ಸ್ ತಿಷ ತೇ ದ್ವಿಜಃ ॥ ೨೮ ॥ 

ಅಥಾಂಂಗತ್ಯ. ನ್ವಿಜಂ ಪ್ರಾಹ ನಾಜಿನೇಧಃ ಕೃ ಕೃತೋ ಮಯಾ । 

ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಮೇ ಗೃಹಂ ರಮ್ಯಂ ಚಭೋಜನಾರ್ಪಂ ಹಿ ಗಮ್ಮತಾಂ ॥೨೯॥ 

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಶಂಕರಸ್ತೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನಾತಿವಿಸ್ಮಿತಃ i 

ಉವಾಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೇನ ಇದಾನೀಂ ತ್ವಮಿತೋ ಗತಃ 1 ೩೦॥ 
ದ್ವಿಜವರ್ಯ ಕಥಂ ಚೇಷ್ಟಾ ದಶ ಯಜ್ಞಾ ಮಹಾಧನಾಃ ॥೩೧॥ 

ದ್ವಿಜ ಉವಾಚ :- 

ನ ನಿಚಾರಸ್ತ ತಯಾ ಕಾರ್ಯಃ ಕೃತಾ ಯಜ್ಞಾ ನ ಸಂಶಯಃ । 

ಯದಿ ವೇದಾಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಭುವಿ ದೇವಾ. ದ್ವಿಜಾಸ್ತಥಾ 

ದಶಾಶ [ಮೇಧಿಕಂ ತೀರ್ಥಂ ತಥಾ ಸತ್ಯಂ ದ್ದಿ | ಜೋತ್ತಮ | 

ಯದಿ "ನೇಡಪುರಾಹೋಕ್ತಂ ವಾಕ್ಯಂ ನಿಃಸಂಶಯಂ ಭವೇತ್ ॥ 
ತದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಯಾ ಸರ್ವಂ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ । 

ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ದೇವೇಶ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಚೇತಸಃ ॥ ೩೪ ॥ 

॥ ೩೨ ॥ 

ಮಿಂದು ಮಹಾಲಂಭನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮದಂತೆ ಜನ, ಶ್ರಾ ದ್ರ , ದಾನಾಡಿ 

ಗಳನ್ನು `ಪೂರಯಿಸಿ ಪ್ರರಾಣೋಕ್ತವಿಧಿಯಿಂದ ಕಪಿಲ ತೆಯನ್ನು 'ಧಾನಮಾಡುವು 

ದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಆ ಶಂಕರನೆಡೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂದನು. 

೨೯. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, "ಅಯ್ಯಾ ವಿಪ್ರನೇ! ನಾನು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ 

A. 

ವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ; ಬಳು. ರಮ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ 

ಹೋಗೋಣ? ಎಂದು ಶಂಕರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 

೩೦-೩೧. ಅನನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ ತ 
್ರ್ರಹ್ಮಣ ಕ [ ನೀನು ಪ ಹಗಲೇ ಇ 

ನ ಸಾ ನ ಬಾದೆ ಹತ್ತು ಆತ್ವಮೇಧಯಾಗಗಳನ: ಸ 

ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿ ಸಿದನು. 

೩೨-೩೫. ದ್ವಿ ಜಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ವಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೆ. ನೀನು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಡ. ಎನಗೆ ನೇದಗಳೂ, 

ದೇವತೆಗಳೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ, ದಶಾಶ್ರಮೇಧತೀರ್ಥವು ಸ 
ವಾದರೆ, ವೇದ ಪುರಾಣಗಳ ವಾಕ್ಯವು ನಿಶ್ಚಯನಾಗಿದ್ದರೆ MRR ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಚಾಕಮಾಡಬೇಕಾಗಿ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೇಳಲು 

ಶಂಕರನು ಅವನ ಮಃ ನಸ್ಸಿನ ಆಸ್ತಿ ಕೃ; ವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಯಾವ 



೧೦೬೬ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ವಿಮೃಶ್ಯ ಬಹುಭಿಃ ಕಿಂಚೆದುತ್ತರಂ ನ ಪ ್ರಪದ್ಯತ । 

ಜಗಾಮ ತದ್ದೃಹಂ ರನ್ಯುಂ ಪಕನ್ ಬ ಹ್ಮ ಸನಾತನಂ H ೩೫ ॥ 

ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ತಂ ದ್ವಿಜಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಾದ್ಭಾರ್ಫ್ಸೇಣ ಸಮರ್ಚಯತ್ । 

ಷಡ್ರಸಂ ಭೋಜನಂ ತೇನ ದತ್ತಂ ಪಶ್ಚಾದ್ಯಥಾವಿಧಿ ॥ ೩೬ ॥ 

ತತೋ ಭುಕ್ತೇ ಮಹಾದೇವೇ ಸರ್ವದೇನಮಯೇ ಶಿವೇ। 

ಪುಷ ಸ್ಸವೃಷ್ಟಿಃ ಸಪಾತಾಶು ಗಗನಾತ ತ್ತಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನಿ | 
ತಸ್ಯಾಸ್ತಿಕ್ರಂ ತು ಸಂಲಕ್ಷ್ಯ ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಶಂಕರಃ 1 ೩೭ ॥ 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ :-- 

ಕಂ ತೇಂದ್ಯ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಬ್ರೂಹಿ ವರದೋಜಹಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ | 
ಅಡೇಯಮುಸಿ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ನಿಕಚಿತ್ತಸ್ಯ ತೇಧ್ರು ವಂ ॥ ೩೮ ॥ 

ಬಾಹ್ಮ ಣ ಉವಾಚ: 

ಯದಿ ಪಿ ಪ್ರೀತೋಸಸಿ ಮೇ ದೇನ ಯದಿ ದೇಯೋ ನರೋ ಮಮಾು। 

ಅಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಥೇ ವ ಮಹಾದೇವ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ಸರ್ವದೈವಹಿ 1 ೩೯॥ 

ಉಪಕಾರಾಯ ದೇವೇಶ ಏಷ ಮೇ ವರ ಉತ್ತಮಃ | 
ಏವಮುಕ್ತಸ್ತು ದೇನೇನ ಆರುರೋಹದಿ ಜೋತ್ತ ಮಃ I ೪o 

ಗಂಧರ್ವಾಪ್ನ ರೇಸಂಬಾಥಂ ವಿಮಾನಂ ಸಾರ್ವಕಾಮಿಕಂ | 
ೂಜ್ಯಮಾನೋ ಗತಸ್ತತ್ರ ಯತ್ರ ಲೋಕಾ ನಿರಾಮುಯಾಃ |! ೪೧॥ 

ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಕೊಡಜೆ ವೇದವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತ ರಮ್ಯವಾದ ಅವನ ಮನೆಗೆ 
ಹೋದನು. 

೩೬. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶಂಕರನನ್ನು ಪಾದ್ಯಾರ್ಫ್ಯಗಳಿಂದ 
ಪೂಜಿಸಿ ಷತ್ರಸಭೆ 33ೀಜಸನನ್ನಿ ತ್ರನು. 

೩೭. "ಅನಂತರ ಸಕಲಜೀ (ವಮಯನಾದ ದ ಶಂಕರನು ಭುಜಿಸಲು ಆಕಾಶ 
ದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಪುಸ್ಪವೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಶಂಕರನು ಅವನ 
ಆಸ್ತಿ' ಕೃವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಗೊಂಡು ಧ್ | 

೩೮. ಈಶ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನ್ವಿಜವರ್ಯನೆ! ನಾನು ನಿನಗೀಗ ಏನನ್ನು 
ಮಾಡಲಿ. ಚಿತ್ರೈಕಾನ ಸ್ರ್ಯಪುಳ್ಳ ನಿನಗೆ ಕೊತಬ ಬಾಸವಾವವರನನ್ನಾ ದರೂ ಕೊಡುವೆನು. 

೩೯೨೪, ಬಾ. ಷ್ಯನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ: ಮಹಾದೇವ! ನೀನು ಸಂತುಷ್ಟ 
ನಾಗಿದ್ದ ಶೆ, ವರನನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಜನರ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ 
ಈ ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು. ಇದೇ ನನ್ನ ಉತ್ತ ಮವಾದ ವರವಾಗಿದೆ. ಶಂಕರನು 
ಹಾಗೆಯೇ ? ಆಗಲೆಂದು ಹೇಳಲು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರರಿಂದ ತುಂಬಿ 
ಸೆೇಚಿಯ ಹೋಗ:ವ ವಿಮಾ ನವನ್ಷೆ "ರಿ ದುಃಖರಹಿತವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ 
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ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-.. 

ಏತದಾಶ್ಚ ರ್ಯಮಂತುಲಂ ದೃಷ್ಟಾ ಕೆ ದೇವೀ ಸುವಿಸ್ಮಿತಾ I 

ವಿಸ ಶೈ ಯೋತ್ತು ಲನಯನಾ ಪುನಃ ಪಪ್ರ ಚ್ಛ ಶಂಕರಂ” H ೪೨ ॥ 

ಪಾರ್ವತ್ಮು ನಾಚ: 

ಕಥಮೇತದ್ಛ ವೇತ್ಸ ತ್ಯ ೦ ಯತ್ರೇದಮಸಮಂಜಸಂ | 

ಸ್ನಾನಂ ಕುರ್ಡಂತಿ ಬಹವೋ ಲೋಕಾಹ್ಯ ತ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ HAN 

ತೇಷಾಂ ತು ಸ್ವರ್ಗಗಮನಂ ಯಥೈಷ ಸ್ಥ ಗತಿಂ ಗತಃ” | 

ಕಥಮೇತತ್ಸ ಮಾಚಕ್ಸ 4 ಬಸ್ಮಯಃ "ಪರಮೋ ಮಮ ॥ ೪೪ ॥ 

ಏತಚ್ಛು ೨ತ್ವಾತು ದೇಶೇಶ* ಪ್ರಹಸನ್ರ್ರತ್ಯು ನಾಚ ತಾಂ । 

ವೇದಾ ಬ ಸ್ಟೆ  ಪ್ರರಾಣಾರ್ಥೇ ಸ್ಮ್ರೃತ್ಯರ್ಥೀ ದ್ವಿಜಭಾಷಿತೇ ! ೪೫ ॥ 

ನಿಸ್ಮಯೋ 'h ನ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಹ ಸುಮಾನಂ ಹಿ ತತ್ತಥಾ | 

ಅಸಂಭಾ ವ್ಯಂ ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಪುರಾಣೇ ಯತ್ರ ಗೀಯತೇ ॥ ೪೬ ॥ 

ಯದಿ ಪಕ್ಷ 0 ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಲೋಕಾಃ ಕುರ್ವಂತಿ ̀ಸಾರ್ವತಿ | 

ತಸಾ ನ್ನ ಸಿದ್ದ ರೇತೇಷಾಂ ಭವತ್ಯೆ (ಕೋನ ವಿಸ್ಮ ಯಃ ॥ ೪೭ ॥ 

ನಾಸ, ಜಾ ಭಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದಾ ಯೋ ನಿಶ ತ ಯಬಹಿಷ್ಟ ತಾಃ | 

ತೇಷಾಂ ಸಿದಿ )ರ್ನವಿದ್ಯ ಆತ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಾ ದ್ಧ ವತೇ ಧ್ರುವಂ ॥ ೪೮ ॥ 

೪೨, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;--ಈ ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ 

ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡ ಪಾರ್ವತಿಯು ಮರಳಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. 

೪೩. ಪಾರ್ವತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ: ಶಂಕರ! ಈ ಆಸಮಂಜಸ 

ಕಾರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವಾದೀತು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ನಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

. ಇವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಆವರು ಏಕೆ ಸ್ಪರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು 

ವಿ. ಇದು ಹೇಗೆ? ನನಸೆ ಹೇಳು ಅತ್ಯ ಲತ ಆಶ್ಚ ರ್ಯವು ಂಬಾಗಿಡದೆ. 

೪೫-೪೬. ಶಂಕರನು ಇದನು ಕೇಳಿ ನಗುತ್ತ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು 

ಇಂತೆಂದನು. ಓ ಪೇದನಾಕ್ಕದನ್ಲಿಯೂ, ಪುರಾಣಸ್ಮೃತ ತೃರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ, 

ಬಾ ,ಹ್ಮಣರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಶ್ಚ ರ್ಯಪಡಬಾರದು. ಆದು ಪ್ರರಾಣಪ್ರ್ರೋಕ್ತ 

ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅಸಂಭಾವ್ಯವಾದುದಸ್ಸಿ. | 

೪೭, ಜನರು ಸಂದೇದದಿಂದ ಇನಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 

ಸಾಗುವುದಿಬ, ಇದು ಆಶ್ಮರ್ಯವೂ ಅ. 

ಇಲ. ನಾಸ್ತಿಕರೂ, ಮ ಯಾ ರಜೆಯನ್ನು ಲಂಪಿಸಿದವರೂ, ಫಿಶ ಯವಿಬ್ಬದ 

ವರೂ ಆದವರಿಗೆ ಸಿದ್ದಿ: ಯಾಗುವುದಿು. ಆಸ್ತಿ ಸ ಕೃದಿಂದ. ನ ಯನಾಗಿಯೂ 

ಸಿದ್ದಿಯಾಗುವುದು. 
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ಶ್ರುತ್ವಾ ಖ್ಯಾನಮಿದಂ ದೇನೀ ವನಂದೇ ತೀರ್ಥ ಮುತ್ತಮಂ'। ' 

ಸರ್ವಸಾಪಹರಂ ಫು ಣ್ಯಂ ನರ್ಮದಾಯಾಂ ವ್ಯವ ಸ್ಥಿ ತಂ: 1 ೪೯॥ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ದಶಾಶ್ವಮೇಧಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ವತೀರ್ಥೋತ್ತಮೋತ್ತಮಂ । 
ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ HHO 
ತತ್ರಾಗತಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಸ್ನಾತುಕಾಮಾ ಸರಸ್ವತೀ । 
ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಾ ಪುಣ್ಯಾ ನದೀನಾಮುತ್ತಮಾ ನದೀ. i ೫O 
ನಾಮಮಾತ್ರೆ ಣ ಯಸ್ಯಾ ಸ್ತು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರ ಮುಚ್ಯತೇ । 
ಸ್ನಾತಾಸ್ಪ ಸತ ದಿವಂ ಯಾಂತಿ ೬ ಯೇ ಮೃ ತಾಸ್ತೆ (s ನಪ್ರನರ್ಭವಾಃ H ೫೨ ॥ 
ದಶಾ *ಶ್ವಮೇಧೇ ಸಾ ರಾಜನ್ನಿಯತಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ | 
ಆರಾಧಯಿತ್ನಾ ದೇವೇಶಂ ಸರಂ ನಿರ್ವಾಣಮಾಗತಾ I ೫೩ ॥ 

1 ೫೪ ॥ 

ಉಪೋಷ್ಯ "ರಜನೀಂ : ತಾಂತು ಸಂಪೂಜ  ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ 
ರಾಜನ್ನಿಷ್ಟ ಲ್ಮಷಾ ಯಾಂತಿ ಶ್ವೋ ಭೂತೇ ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಂ 1 ೫೫ ॥ 

೪೯. ದೇವಿಯು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ವಪಾಸಪರಿಹಾರಕವೂ, ಪುಣ್ಯ 
'ರವೂ, ನಧರ್ಮದೆಯಲ್ಲಿರುವುದೂ ಆದ ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಥ ವನ್ನು 

೫೦. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ |! ದಶಾಶ ಮೇಧ 
ಶ್ಪೇತ್ರವು ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೂ, ಸಕಲಗುಣಗಳಿಂದ ಕೊಡಿರು 
ವುದೂ, ಮಹಾಪಾತಕವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದೂ ಆಗಿರುವುದು. 

೫೧. ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ವಂತಳೂ, ಅತಿ ಪುಣ್ಯಕರಳೂ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಳೂ 
ಸರಸ್ಯ ರತೀನದಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾ ನಮಾಡಲು ಬಂದಳು. 
ಜ್ ಆ ನದಿಯ 'ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಮಾನವನು ಸಕಲಪಾಪಗಳಿಂದ 

ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವರು. ಮಡಿದವರು 
ನೋಕ್ಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. 

೫೩-೫೪, ದೊರೆಯೆ! ಆ ಸರಸ್ವ ತಿಯು ದಶಾಶ ಮೇಧ ಶ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಳೂ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯೂ, ಆಗಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ | ಅತ್ಯಂತ 
ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಷನ ಮಗಳಾದ ಅವಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪಾಪ 
ವನು ನಂಿಹರಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಆಶ್ರಿನಮಾಸದ ದಶಮಾದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಳು. 

೫೫. ಮಹಾರಾಜ! ! ಜನರು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಶಂಕರ 
ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಜೆಳೆಗಾಗಳು ಪಾಪರಹಿತರಾಗಿ ಶಾಶ್ವ ] ತಸಾ ನವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. 
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ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ ಉವಾಚ: 

ಸರಸ್ಪತೀ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯಾ ನದೀನಾಮುತ್ತಮಾ ನದೀ । 

ದಶಾಶ ; ಮೇಧಮಾಯಿತಿ ಸ ಸ್ಟಾ ತುಂ ಸಂಪತ್ತ ರೇ ಸ ಸದಾ | 

ಕಮಾಧಿಕ್ಕ ೦ ಭವೇತ್ತೀರ್ಥಂ ದಶಮ್ಮಾಂ ತತ್ರ ಶಂಸಮೇ ॥ ೫೬ ॥ 
ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :- 

ರಾಜನ್ನಾ ಶ್ಚಯುಜೇ ಮಾಸಿ ದಶಮ್ಯಾಂ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಯತೇ । 

ಸಾರ್ಥಿವೇಷು ಚ ತೀರ್ಥೇ ತು ಸರ್ವೇಷ್ಟೇ ವೆ ನ ತಯ: 1 ೫೭॥ 
ದಶಾಶ್ಚಮೇಧಿಕೇ ರಾಜನ್ನಿತ್ಯಂಹಿ ದಶಮಿ | ಶುಭಾ | 
ನಿಶೇಸಾದಾಶ್ರಿ ನೇ ಶುಕ್ಲಾ ಮಹಾಸಾತಕನಾಶಿನೀ 1 ೫೮ ॥ 

ತಸ್ಯಾಂ ಸ್ನಾತ್ಗಾ _ರ್ಚಯೇದ್ದೆ ಪವ ಸಪರಾಯಂಣಃ | 

ಶ್ರಾ ದ ೦ ಕ್ರ ತ್ವಾ ನಿಧಾನೇನ ಪಶ್ಚಾ ತ ಕೈಂ ಪೂಜಯೀಚ್ಛೈೆ ವಂ uF 

ತತ್ರ ಸ್ಕಾ ೦ ಸೂಜಯೇಜ್ದೆ ೀವೀಂ ಸ್ಟಾ ತುಕಾಮಾಂ ಸರೆಸ್ಯ ತೀಂ | 

ನನೋ ನಮಸ್ತೇ ಡೀನೇಶಿ ಬ್ರಹ | ಡೇಪಸಮುಡ ವೇ ॥೬೦॥ 
4) 

ಕುರು ಪಾಪಕ್ಸ್ಸಯೆಂ ದೇವಿ ಸಾಸ್ ರಾನ್ಮಾಂ ಸಮುದ್ಧ ರಃ 

ಗಂಧಧೂಪೈಶ್ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಹೃರ್ಚಯಿಂತ್ಪಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥೬೧॥ 

ದಶಪ್ರದಕ್ಸಿಣಾ ದತ್ವಾ ಸೂತ್ರೇಣ ಪರಿವೇಷ್ಟಯೇತ್ । | | 

ಕಪಿಲಾಂ ತು ತತೋ ವಿಸ್ರೇ ದದ್ಯಾದ್ವಿಗತಮತ್ಸರಃ ॥ ೬೨ ॥ 

ಯುಧಿಸ್ಠಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಆತಿ ಪ್ರಜೃಕರಳೂ, ನದಿಗಳ 

ಉತ್ತಮಳೂ ಆದ ಸ ಸ್ವತಿಯು ವರ್ಷಕೊ, ಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಳಪ್ಟೆ. ದಶವಿ: 

ದಿನ ಅಲ್ಲ ಲಿ ಯಾವ ಆಧಿಕ ವುಂಬಾಗುವುದು" p ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು. 

೫೭. ಮಾರ್ಕಂಜೆ ಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: —ದೊರೆಯೆ! ಆಶ್ಮಿ ಶಿನಮಾಸದ 

ದಶಮಾದಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು : ವಿಶೇಷವುಂಬಾಗುವುದು. 

೫೮. ದಶಾಶ್ವ ಮೇ ಧಿಕತೀರ್ಧದಲ್ಲಿ ದಶವಿ ಮು: ರ್ 

ನ ಶುಕ್ಲ ದಶವಮಿಯು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಪಾಪನಾಶ ಕವಾದುದು. 

೫೯. ಆದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ದೇವತೆಗಳನ್ನರ್ಚಿಸಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ವಿಧಿಯಂತೆ ಶ pS ದ್ರ ಗೈದು ಶಿವನನ್ನೂ ಫರಾಧಿ ಸಬೆ! ಕ್ರ. 

೬ಂ-೬ಗ, ಗ ಸ್ಕಾ ನಮಾಡಲಿಚ್ಚೆ ಸುವವನು, ಸರಸ್ವ ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ 

ಸುತಳಾದ ಸರಸ್ವತಿಯೆ! “ನಗೆ ನವುಸ್ಮಾ ರವು. ನನ್ನ Fo ಇಪನವನ್ನು ಒಪಾರಿಸಿ 

ಸಂಸಾರದಿಂದ ಉ ದೃರಿಸ, '' ಏಂಬ ) ಮಂತ್ರ ವನ್ನು ಶು "ಗಂಧದ ಇಪಗಳಿಂದ 

ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು. 

೬೨ ೬ಡಿ ಹತ್ತು ಪೃರ ದಕ ಣೆಗಳನ್ನುಮಾಡಿ ಸೂತ್ರ ವನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು. 

ಅನಂತರ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೂ,. ಸವಾಸ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ 

a 
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ಸರ್ವಲಕ್ಸಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಸರ್ಮೋಪಷಸ್ವರಸಂಯುತಾಂ । 
ದತ್ವಾ ನಿಸಾ ಯ ಕನಿಲಾಂ ನ ಕೋಚಿತಿ ಕೃತಾಕೃತೇ ॥ ೬೩ ॥ 
ಪಶ್ಚಾಜ ಗರಣಂ ಕುರ್ಯಾದ್ರೃ ತೇನೋಜ್ಜಾ ಲ್ಯ 'ದೀಪಕಂ | 
ಪುರಾಣಪಶನೇನೈನ ಸೃತ್ಯಗೀತನಿವಾದನೈಃ ॥ ೬೪ ॥ 
ವೇದೋಕ್ತೈಶ್ರೈವ ಜಾಷೆ ಹತ್ತೆ ಪೂಜಯೇಚ್ಛಶಿಶೇಖರಂ 
ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಮಲೇ ಸಶ್ಚಾತ್ಸಾತ್ಟಾ ನೈ ನರ್ಮದಾಜಲೇ ॥ ೬೫ ॥ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯೇದ್ಧ ಕ್ಯಾ ಶಿವಭಕ್ತಾ ೦ಶ್ಹ ಯೋಗಿನಃ 1 
ಏನಂ ಇ ತೇ ತತೋ ರಾಜನ್ ಸಮ್ಯ 8 ಕೀರ್ಥಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ ೬೬ ॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತುಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪೂಜಯೇಚ್ಛ ಕರಂ ನರಃ | 
ದಶ ಇ 2ಶ್ನ ಮೇಧಾ: ವಧ್ಭಥಂ ಲಭತೇ ಪುಣ್ಯ ಮುತ್ತ ಮಂ | ೬೭ 
ಪೂತಾತ್ಮಾ ತೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ರುದ ಸಲೋಕಂ. ಸ ಗಚ್ಛತಿ 
ಆರೂಢ” ಪರಮಂ ಯಾನಂ ಕಾಮಗಂ ಚ ಸುಶೋಭನಂ . ॥ ೬೮॥ 
ತತ್ರ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ಪರೋಭಿಸ್ತು ನೀಜ ಮಾನೋ ಥ ಚಾಮರೈಃ | 
ಕಿ ಕ್ರೀಡತೇ ಸುಜಿರಂ ಕಾಲಂ ಜಯಶಬ್ದಾ ದಿಮಂಗಲೈಃ ॥ ೬೯॥ 
ತಕೋಂವತೀರ್ಣಃ ಕಾಲೇನ ಇಹ ರಾಜಾ ಭವೇಷ್ಟ್ರು ವಂ। 
ಹಸ್ಯಶ್ನ ಶ್ವರಥಸಂಪನ್ಮೊ ಸ್ಲೋ ಮಹಾಭೋಗೀ ಪರಂತಪಃ 1 ೭೦॥ 

ಸಹಿತವೂ ಆದ ಕನಿಲಗೋವನ್ನು ಮಾತ್ಸರ್ಯವಿಲ್ಲಜೆ ಬಾ ್ರತ್ರಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನ 
ಮಾಡಿದವನು ಕ್ಸ ತಾಕೃತಗಳ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ke ತರುವಾಯ ಜಾಗರಸೆ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ದ ದೀಪವನ್ನು 

ಹೂತ್ತಿಸಿ ಪ್ರರಾಣಪಠನದಿಂದಲ್ಕೂ ನ್ಸೈ ತ್ಯಗೀತವಾದ್ಯ ಗಳಿಂದಲೂ, ವೇದೋಕ್ತ 
ಮಂತ್ರ ಜಪಗಳಿಂದಲೂ ಶಂಕರನನ್ನು "ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನರ್ಮದಾಜಲ 
ದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ' ಭಕ್ತ. ಯಿಂದ ಶಿವಭಕ್ತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ 'ಯೋಗಿಗಳೆನ್ನೂ 
ಭೋಜನಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತೀರ್ಥಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು 

| ಆ 5 ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ನರನು ದಶಾಶ್ವ 
ಮೇಧಯಾಗಮಾಡಿವ ॥೯ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. 

೬೮. ಅವನು ಆ ಪುಣ್ಯ ದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಉತ್ತಮ ವಿಮಾನ 
ನನ್ಹೇರಿ ರುದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆ ಹೋಗುವನು. 

೬೯೨೭೦. ಅಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾಪ್ಸರೆಯರ ಚಾಮರಗಳಿಂದ ಬೀಸಲ್ಪಡುತ್ತ. 
ಜಯಶಬ್ದಾ ್ಲದಿಗಳಿಂದ ಬಹುಕಾಲ ವಿನೋದಪಡುವನು. ಅನಂತರ ಬಹುಕಾಲದ 
ಮೇಜೆ ಲ ವ ಯ ಲೆ ಟು ಸ್ಟ ೫ ದಥ. ಕ ಳಿಂದಕೂಡಿನ ಅತ್ಯಂ ತ ಭೋಗಿಯ್ಯೂ ಶತ್ರು 

"ರಾ ಜನಾಗಿ ಅವ ತರಿಸುವನು. 
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ಶಾಶ್ವನೇಧೇ ಯ ದ್ದಾ ನಂ ದೀಯತೇ ಶಿವಯೋಗಿನಾಂ | 
ದಶಾಶ್ಯ ಶೈಮೇಧಸದೃಶಂ 'ಭವೇತ್ತ ನ್ನ್ನಾ ಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ 
ಸ ರ್ನೇಷಾ ಮೇನ ಯ ಜಾ ಇ ನಾಮಶ್ವ ಮೇಡೋ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ 
ದುರ್ಲಭಃ ಸ್ವಲ್ಪವಿತ್ತಾ ನಾಂ ಭೂರಿಶಃ ಪಾ ರ್ಮನಾ ; 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ರಾಜೇಂದ್ರ. ಡುರ್ಲ್ಬಭಬೋವಪಿ ಸುರಾ ]} 
ಪ್ರಾ ರಷ ತೇ ಸ್ನಾನವಾನೇನ ಇತ್ತೆ (ನಂ ಶಂಕರೋಂಬ್ರ ನೀತ್ 
ಅನಾನೋ ವಾ ಸಕಾನೋ ವಾ ಮೃತಸ್ತೃತ್ರ ನರೇತ್ಯ ರೆ| 
ದೇವತ್ವ ೦ ಪ್ರಾಪು ಎಯಾತ್ಸೊ ಪಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ೭ ವಿಚಾರಣಾ 
ಅಗ್ನಿ ಪ ಗವೇಶಂ ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ತತ್ರ ತೀ ರ್ಥೇ ನರೊ 
ಅಗಿ ಲೋಕೇ ವಸೇತ್ತಾನದಾ ವದಾಭೂತಸಂಪ್ಲವ ವಂ 
ಜಲಪ್ರ ಮೇಶಂ ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ತತ್ರ ತಿ ತೀರ್ಥೇ ನರಾಧಿಪ 
ಧ್ಯಾ ಯ ಮಾನೋ ಮಹಾದೇವಂ ವಾರುಣಂ ಲೋಕ ನಾಪು .ಯಾತ್ 
ದಶಾಶ್ವಮೇಧೇ ಯಃ ಕಶ್ಲಿಚ್ಛೂರವೃತ್ಯಾ ತನುಂ ತ್ಯಜೇತ್ 
ಅಕ್ಟಯಾನುಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ಇತ್ಯೇವಂ ಶ್ರುತಿನೋದನಾ H 2೭ 

೭೧. ದಶಾಶ್ವಮೇಧದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಾನದಿಂದ ಹತ್ತು 
ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗಗಳ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು. 

೭೨. ಸಕಲ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧವು 

ಅಲ್ಪ ದ್ರವೃವುಳ್ಳ ಪಾಪಿಗ ಗಳಿಗೆ 'ದುರ್ಲಭವಾದುದ ದು. 
೭೩. ಮಹಾರಾಜ! ಬ್ರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾನದಾನಗಳಿಂದ ನೇವಾಸುರರಿಗೂ 

ಉತ್ತಮವಾದುದು. ಆದು 
wm 

೭೪. ಆ ತೀರ್ಥ ದಲಿ ಲ ತ ಇಚ್ಛೆ ಯಿಂದಾಗಲಿ. 

ಮೃ ತನಾದ ಮಾನವನು ಡೇವತ ವನ್ನು ಈ 
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ನತಾಂ ಗತಿಂ ಯಾಂತಿ ಭೃಗುಪ್ರಸಾತಿನೋ 
ನ ದಂಡಿನೋ ನೈವ ಚ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಿನಃ । 

ಧೃಜಾಕುಲೇ ದುಂದುಭಿಶಂಖನಾದಿತೇ. 
ಶಕ್ಚಣೇನ ಯಾಂ ಯಾಂತಿ ಮಹಾಹವೇ ಮೃತಾಃ ॥ ೭೮ ॥ 

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಹತಃ ಶೂರಃ ಶತ್ರುಭಿಃ ಪರಿವೇಷ್ಟಿ ತಃ । 
ಅಕ್ಷ ಶ್ಚಯಾಂದಭತೇ ಲೋಕಾನ್ "ಯಡಿ ಕ್ಲೀಬಂ “ಭಾಷತೇ Hern 
ದಶಾಶ ಶೈಮೇಥೇ ಸನ್ಯಾಸಂ ಯಃ ಕರೋತಿ ನಿಧಾನತಃ । 
ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತ ಸ ರುದ್ರ ಲೋಕಾತ್ಮ ದಾಚನ ॥೮ಆಂ॥ 
ದಶಾಶ್ವಮೇಥೇ ಯತ್ನು ಣ್ಯಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ ಪಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರಃ 
ಕಥಿತಂ ಪರಯಾ ಭಕ್ತಾ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ಪ ಣಾಶನಂ ॥ ೮೧॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವಕಖಂಡೇ 
4 ದಶಾಶ |ಮೇಧತೀರ್ಥಮಾಶಾತ್ಮ 4ವರ್ಣನಂ??ನಾಮ 

ಅಶೀತ್ಯುತ್ತ ತ ರಶತತನೋನಿಧ್ಯಾ ಯಃ 

೭೮. ಧ್ವಜದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೂ, ಶಂಖದುಂದುಭಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಿಂದ 
ಸಹಿತವೂ ಆಗಿರುವ ದಶಾಶ [ಮೇಧ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರು ಪಡೆಯುವ 
ಗತಿಯನ್ನು ಭೃ ಗುಪ ಪ್ರಪಾತದಿಂದ ಬಿದ್ದ ನವರೂ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಿ 
ಗಳೂ ಹೊಂ ಂದು ವುದಿಲ. 

೭೯. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸ ಲ್ಪಟ್ಟು ಪೌರುಷವಿಲ್ಲದ 
ಮಾತನ್ನಾ ಡದ : ಶೂರನು ಮೃತನಾದೆರೂ « ಆಕ ನಾ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವನು. 
| ೮೦. ಆ ದಶಾಶ ಶೈಮೇಧದಲ್ಲಿ ಲಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸನಾ ಸವನ್ನು ಸ್ತೀಕರಿಸಿದವನಿಗೆ 
ರುದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇ ನಾನ್ನ ತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಗತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. 

೮೧. ಯುಧಿಸ್ಮಿರ! 'ದಶಾಶ ಶಿ ಮೇಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು 
ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಣ ವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೆ. | 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಣೊ (ಕೆಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ 
ಶ್ರೀಸ್ಗಾ ಂದಮಹಾಸುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರ ನೆಯ ರಿ:ವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

4£ ದಶಾಶ ನೇಧತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಮ $ನರ್ಣನ?”ವೆಂಬ 
ನೂರಿ ಬತ್ತ ನೆಯ ಅಧ್ಕಾ ಯವು' ವಂಂಗಿದುದಂ 



ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಅತಃಪರಂ ಪ್ರವಕ್ಟ್ಯಾನಿ ಭೃಗುತೀರ್ಥಸ್ಯ ವಿಸ್ತರಂ । 
ಯಂ ಶ್ರುತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾ ಗೋಫಘ್ನೋ ಮುಚ್ಯಃ ತೇ ಸರ್ವಪಾತಕ್ಕೆಃ ॥ ೧॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥ ತು” ನಿಖ್ಯಾತಂ ವೃಷಖಾತಮಿತಿ ಶ್ರುತಂ । 

ಭೃಗುಣಾ ತತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಪಸ್ತಪ್ರಂ ಪುರಾ ಕಿಲ ॥೨॥ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

॥೩॥ 

HV 

ಕನ್ನ ಡದ ಅನುವಾದೆ 

ಭೃಗು ಕಸ್ಯ ನರನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ಥಾನೆ:-ಆನಂತರೆ ಭೃ ಗುತೀರ್ಥದ 

ಎಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದವನು ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣಹತ್ಯೆ, 
ಗೋಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾದರೂ ಸಕಲಪಾನಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತ 

ಭೃಗುವು ತನಸ 

ಕೊ ಯುಪಿ 



೧೦೭೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾ ದನು ಹಾಪುರಾಣಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:- 

ಏಷ ಪ್ರಶ್ನೊ ಮೀ ಮಹಾರಾಜ ಯಸ್ಸಯಾ ಪರಿಪೃ ಚ್ಛಿ ತಃ । 

ತತ್ಸ ವಾಂ ಕಥಯಿಷಾ ಮಿ ಶೃ ಜುಪ್ನೆ 4ಕಮನಾ ನೃಪ I & 

ಸಷ್ಟಸ್ತು ಬ ್ರ ಹಃ ಪುತ್ರೊ £ ಮಾನೋ ಭೃಗುಸತ್ತಮಃ । 
ತಪಶ್ಚಚಾರ ವಿಪುಲಂ ಶ್ರೀನೃತೇ ಕ್ಲೇತ್ರ ಉತ್ತಮೇ ೬ 
ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಂ ತು ಸಂಶುಷ್ಟೋ ಮುನಿಸತ್ತಮಃ । 
ನಿರಾಹಾರೋ ನಿರಾನಂದಃ ಕಾಷ್ಟ ಸಾಷಾಣವತ್ಸಿ ತೆ್ !೭॥ 

ತತಃ ಕದಾಚಿದ್ದೆ ವನೇಶೋ ನಿಮಾನವರಮಾಸ್ಥಿ ತ ಕ 

ಉಮ ಯಾ ಸಹಿತಃ ಶ್ರೀಮಾಂಸ್ಥೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಚಾಗತಃ !1೮॥ 

ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತತ್ರ ಮಹಾಭಾಗಂ ಭೈಗುಂ ವಲಿ ೀಕವತ್ತಿ ತೆಂ 

ಉವಾಚ ದೇವೀ ದೇನೇಶಂ ಕಮಿದಂ ೃ್ಯತೇ ಪ್ರಭೋ Fn 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ :- 

ಭ್ರ | ಗುರ್ನಾಮ ಮಹಾದೇವಿ ತಪಸ್ತ ಸ್ತ್ವಾ ಸುದಾರುಣಂ । . | 

ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಂ ತು ಮಮ ಧ್ಯಾ ಸಷರಾಯಣಃ ॥ ೧೦॥ 

ಜಲಬಿಂದುಕುತಾಗ್ತೆ ೀಣ ಮಾಸೇ ಮಾಸೇ ನಿಬೇಚ್ಚ ಸಃ । 

ಸಂವತ್ಸ ಶತಂ ಸಾಗ್ರ 9 ತಿಷ್ಠತೇ ಚ ವರಾನನೇ 1 ೧೧॥ 

ಮಹಾರಾಜ! ನೀನು ಕೇಳಿದ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

೬-೭. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆರನೆಯ ಮಾನಸಸುತ್ರ ನಾದ ಭೃಗುಮುನಿಯು ಶ್ರೀವೃತ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದವನೂ, ಆನಂದವಿಲ್ಲದವನೂ, ಸಜಿ 
ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆ 

ಮಾಡಿದನು. 

೮. ಅನಂತರ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಶಂಕರನು ದಿವ್ಯ ವಾದ ವಿಮಾನ 
ವನ್ನೇರಿ ಓಉಮೆಯೊಡನೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದನು. 

ಳ್, ಪಾರ್ವತಿಯು ಹುತ್ತದಂತಿರುವ ಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿಯಾದ ಭೃ ಗುವನ್ನು 

ಕಂಡ  ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದು ಶಂಕರನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶಸಿದಳು. 

ತಶ್ನರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ! ಭೃಗುಮಹಾ 
ಮುನಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಧ್ರ ನಿಸುತ್ತ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದರ್ಭೆಯ ಕೊನೆಯಿಂದ 
ರಿನ ಹನಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತ ೭ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಾವಿರದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 
ದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. 

ಸ್ಥಿರನೂ ಆಗಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕಾಲ ಉತ್ತಮವಾದ ತಪಸ್ಥ ್ಸಮ್ಟು 



೧೦೬೫ 

1 ೧೨೫ 

ನಿಷ್ಕಾರುಣ್ಯೋ ದುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸರ್ವಹೂತಭಯು ಕರ್. ॥ ೧೩ ॥ 

ದಿವ್ಯಂ ವರ್ಷಸೆಹಸ್ತ ೦ ತು ಧ್ಯಾಯಮಾನಸ್ಯ ಶಂಕರ | 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವರಂ ಕಸ್ಕಾನ್ನೆ ಪ್ರಯಚ್ಛಸಿ ಶಂಸ ಮೇ ॥ ೧೪ ೫ 

ಏವಮುಕೊ (ಥೆ ದೇವೇಶಃ ತ್ರ ಹಸ್ಯ' ಗಿರಿನಂದಿವೀಂ । 

ಉವಾಚ ನರಶಾರ್ಡೂಲ ಮೇಘಗಂಭೀರಯಾ ಗಿರಾ 

ಸ್ತ್ರೀ ನಿನಶ್ಯತಿ ಗರ್ನೇಣ ತಪಃ ಕ್ರೋಧೇನ ನಶ್ಯತಿ | 

ಗಾವೋ ಮೂರಪ್ರಚಾರೇಣ ಶೂಡ್ರಾನ್ನೇನ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ ॥೧೬॥ 

ಕ್ರೋಧಾಸ್ವಿತೋ ದ್ವಿಜೋ ಗೌರಿ ತೇನ ಸಿದಿ ರ್ನವಿದ್ಯತೇ | 

ವರ್ಷಾಂಯುತ್ಯೈ ಸ್ತಥಾ ಲಕ್ಟೈರ್ನಕಿಂಚಿತ್ವಾ ರಣಂ 8 ಯೋ 1 ೧೭ ॥ 

ಏವಂಭೂತಸ್ಯ ತಸ್ಮಾ ಸಿಕೊ ್ರೀಧಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಮಹತ್ | 

ಏನಮುಕ್ವ್ವಾ ತತಃ ಕಂಭುವ್ನೆ ೯ಷಂ ದಧ ಚ ತತ್ವ ॥ ೧೮ ॥ 

1 ೧೫ ॥ 

೧೨. ಗೌರಿಯು » ಮಹೇಶ್ವ ರನ ಆ ಮಾತನ್ನು 

ಗಳುಳ್ಳವ ವಳಾಗಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದಳು. 

pe ಸಹಿ" ಶಂಕರ ನೀನುಸ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲಿ ದಯೆಯಿ ಸದ ವನೂ, ಸಂತೋಷ 

ಗೊಳಿಸಲಶಕ್ಯ ಸೂ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜ ಸಯಂಕರನೂ ಆ ರಿಂದ ಉಗ್ರನೆಂದು 

ಪ್ರ ಖ್ಯಾ ತನಾಸಿರುವೆ. 

೧೪. ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಾ 

ಏಕೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳು.'' 

೧೫. ಪಾರ್ವತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಶಂಕರನು ನಕ್ಕು ಅವಳನ್ನು ಕುರಿತು 

ಮೇಘದಂತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಇಂತೆಂದನು. 

«ಹೆಂಗಸು ಗರ್ವದಿಂದಲೂ, ತಪಸ್ಸು ಕೋಪದಿಂದಲೂ, ಗೋವು 

ಗಳು ದೊರದ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ, ಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಶೂದ್ರರ 

ಅನ್ನದಿಂದಲೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ. 

೧೭. ಗೌರಿ! ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಜೋನಿ 

ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧಿ ಯನ್ನು 

ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. 

೧೮. ಇಂತು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೋಪದ ಚರಿತ್ರೆಯು ಮಹತ್ತಾದುದು.'' 

ಶಂಕರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೆ ವ ಷಭವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ದನು. 

ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕೆಣ್ಣು 

pp ಕ yn ಬ | | 
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೧೦೭೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

)ಹ್ಮಾ ನೃಷರೂಪೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ । 
ಧ್ಯಾನಸ್ರಾಪ್ತಃ ರ್ಜಯನ್ವೈ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ॥ ೧೯॥ 
ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಧ್ಯಾತಃ ಕೇನೈವ ಹೇತುನಾ । 
ಕರೋಮಿ ಕಸ್ಯ ನಿಧನಮಕಾಲೇ ಪ್ರಠಮೇಶ್ವರ HW ೨೦ ॥ 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ;-- ' 

ಕೋಪಯಸ್ವ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಗತ್ವಾ ತ್ವಂ ಭೃಗುಸತ್ತಮಂ । 
ಯೇನ ಮೇ ಶ್ರದ್ಧಧತ್ಯೇಷಾ ಗೌರೀ ಲೋಕೈಕಸುಂದರೀ I 20 
ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವೃಸೋ ಗತ್ವಾ ಧರ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಂ 1 
ನರ್ಮದಾಯಾಸ್ತಟೇ ರಮ್ಯೇ ಸಮಾಪೇ ಚಾಶ್ರಮೇ ಭೃಗುಃ ॥೨೨॥ 
ತತಃ ಶೃಂಗೈರ್ಗೃಹೀತ್ವಾತು ಪ್ರಕ್ಸಿಪ್ರ್ತೋ ನರ್ಮದಾಜಲೇ | 
ತತಃ ಕ್ರುದ್ದೋ ಭೃಗುಸ್ತತ್ರ ದಂಡಹಸ್ತೋ ಮಹಾಮುನಿಃ 1 ೨೩ ॥ 
ಪಶುವತ್ತೇ ವಧಿಷ್ಕಾನಿ ದಂಡಘಾತೇನ ಮಸ್ತಳೇ | 
ಶಿಖಾಯಜ್ಞೊ ೀಪವೀತೇ ಚ ಪರಿಧಾನಂ ನರಾಸನೇ ॥ ೨೪॥ 
ಸುಸಂವೃತಂ ಕೃತಂ ತೇನ ಧಾವನ್ವೈ ಪೃಷ್ಠ ಶೋ ಬ್ರವೀತ್ ॥ ೨೫ ॥ 

ಭೃಗುರುವಾಚ: 

ಪಾಷಪಕರ್ಮನ್ನುರಾಜಾರ ಕಥಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಮೇ ವೃಷ । 
ಅವಮಾನಂ ಸಮುತ್ತಾದ್ಯ ಕೃತ್ವಾ ಗರ್ತಂ ಖುರೈಸ್ತಥಾ ॥ ೨೬ ॥ 
PON 

೧೯-೨೦. ವೃಷಭರೂಪಿಯಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮನು; ಮಹೇಶ್ವರನೂ ಆತನೇ! 
ಆತನು ಧ್ಭಾನಮಾತ್ರದಿಂದಶೇಅಳ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ, "ಸುರೇಶ್ವರ! ಏನನ್ನು 
ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿರುವೆ? ಯಾವನನ್ನು ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಿ?' 
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು, 

| 
೨೧. ಈಶ್ವರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ನೀನು ಭ್ರೃಗುವಮ ಹರ್ಷಿಯೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ 

ಅವನಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನುಂಟು ಮಾಡು. ಅದರಿಂದ ತ್ರಿಲೋಕಸುಂದರಿಯಾದ 
ಗೌರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಬಾಗುವುದು. 
೨೨-೨೫. ವೃಷಭವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಮುನಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಪರಿಸಲು 

ನರ್ಮದಾನದಿಯ ರಮ್ಯವಾದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆ ಭೃಗು 
ವನ್ನು ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಬತ್ತಿ ನರ್ಮದಾಜಲದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿತು. ಅದರಿಂದ 
ಕುಪಿತನಾದ ಮುನಿಯು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, 44 ವೃಷಭವೆ! ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಪಶುವಿನಂತೆ 
ಕೊಸುವೆನು?' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಿಖಾ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 
ಕೊಂಡು ಆದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತ ಹೀಗೆಂದನು. oo 

೨೬-೩೮. ಭ್ರಗುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;-__ಸಾಪಿಯೂ, ದುಷ್ಟನೂ ಆದ 

ಹೂ 



ಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತತನೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ ೧೦೭೬೭ 

ಗರ್ಜಯಿು ತ್ಕಾ ಮಹಾನಾದಂ ತತೋ ವಿಪ್ರಃ ಮಸಾತಯತ್ 

ಆತ್ಮಾನಂ ಪಾ ಇತಿತಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ  ನೃಷೇಣ ಪರನೇಷ್ನಿ ನ ನಾ ॥ ೨೭॥ 
ಭ ಗಃ ಕ್ರೋಧೇನ ಜ್ಞಾ ಕೆ ಹುತಾಹುಶಿರಿವಾಂ ನಲಃ 

ಕರೇ ಗ್ಯ ಹ್ಯ ನುಹಾದಂಡಂ' ಬ್ರ ಹ  ದಂಡಮಿವಾಂಪರಂ ॥ ೨೮ ॥ 
ಹಂತುಕಾ ಮೋನ ವೃಷಂ ವಿಪ್ರೋಂಭ್ಯಧಾವತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ । 

ಧಾವಮಾನಂ ತತೋ ದೃಷ್ಟಾ ಸ ವೃಷಃ ಪೂ ರ್ವಸಾಗರೇ ॥ ೨೯॥ 
ಜಂಬೂದ್ವೀಪಂ ಕುಶಂ ಕೌಂಚಂ ಶಾಲ್ಮಲಿ ಶಾ 'ಕಮೇವ 2 ಚ 
ಗೋನೇದಂ ಪುಷ್ಕ ರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪರ್ನತೊ। ಕಾಪಥಂ 
ಉತ್ತರಂ ಪಶ್ಚಿ ಮುಂ ಚೈ ವ ನ್ಟ ೇಷೂದ್ದಿ ಪಂ ನರೇಶ್ವರ ರ । 

ಪಾತಾಲಂ ಸುತಲಂ ಪಶ್ಚಾದ್ದಿ ತಲಂ per ತಲಾತಲಂ !॥೩೧॥ 

ತಾಮಿಸ್ತಮಂಧತಾಮಿಸ್ರಂ ಹಾತಾಲಂ ಸಪ್ತಮಂ ಯಯೌ 

ತತೋ ಜಗಾಮ ಭೂರ್ಲೋಕಂ ಪ ತ್ರಾಣಾರ್ಥೀ ಸ ವೃಷೋತ್ತ 

ಭುವಃ ಸ್ವ ಶೈವ ಚ ಮಹಸ್ತಪಃ ಸತ್ಯಂ ಜನಸ್ತಥಾ | 
ಅನುಗಮ್ಮ ನ ಮಾನೋ ನಿಪೇ ಕ್ರೀಣ ನ ಶರ್ಮ ಲಭತೇ ಕ್ತ | ೩೩ ॥ 
ಪಾಪಂ ಕೃತ್ಸೈವ ಪುರುಷಃ ಕಾಮಕ್ಟೊ ಜೆಸಿ ಇತ | 
ತತೋ ಜಗಾಮ ಶರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ೦ ವಿಷ್ಣು ಮೇವ ಚ 

ಇಂದ್ರಂ ಚಂದ್ರ ೦ ತಥಾದಿತೆ ಂರರ್ಸಿಮ್ಮ, ವಾರುಣಮಾರುತ್ಯೆಃ । 

ಯದಾ ಸರ್ವೈಃ ಪರಿತ್ಯ ಕೊ ನೀ ಲೋಕಾಲೋಕೈಃ ಸುರೇಶ. ರೈಃ ॥೩೫॥ 

1 ೩೪ ॥ 

ತಹ ಕೆಡವಿ ಬಳ ನಪಾಸು: ಂಟುವ ಮಾಡಿ: ಹ್ ನ ಹೊ 
ಭೃಗು; ವು ಹೀಗೆ “ದವಸ ತನ್ನನ್ನು ವೃ ಷಭೇಶ್ವರನು ಕೆಡವಿರುವನೆಂದರಿತು 
ಹೋಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಯಂತೆ ಉರಿದನು. *ಬ್ರಹ್ಮದಂಡದಂತಿರುವ ಮತ್ತೊಂ। 

ದಂಡವನ್ನು ಕ್ಸೈಯಲ್ಲಿ'ಓಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ವೃಷಭನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಓಡಿವನು 
ವೃಷಭವು ಓಡಿಬರಿತ್ತಿ ರುವ ಆ ಭೃಗುಮುನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಪೂರ್ವ 
ಸಮುದ್ರ, ಜಂಬುದ್ವೀನ, ಕುಶ, ಕ್ರೌಂಚ, ಶಾಲ್ಮಲಿ, ಶಾಕ್ತ ಗೋಮೇದ, 
ಪುಷ್ತರ, ದಕ್ಷಿ ಣಾಸಧ. ಉತ್ತ ರ ಪಶ್ರಿ ಮದ್ವೀಪಗಳು, ಪಾತಾಳ, ಸುತಳ, ವಿತಲ, 
ತಲಾತಲ, ತಾಮಿಸ್ರ, ಅಂಧತಾಮಿಸ್ರ. ಪಾತಾಳ, ಭೂಲೋಕ, ಭುವರ್ಶೋಕ, 
ಸ್ವರ್ಲೊೋಕ, ಮಹರ್ಲೋಕ, ತಪ್ಪ ಲೋಕ, ಸತ್ಯ ಲೋಕ, ಜನಲೋಕ 
ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿ ಪಾಸಮಾಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಲಗಳಿಂದ 
ನೀಡಿತನಾದ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಸ್ಸ ಸುಖವನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ 
ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಇಂದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ, ಯಮ, ವರುಣ. “ವಾಯು ಇ ವರನ್ನು ಮರೆ 
ಹೊಕ್ಕಿತು. ಬಲ್ಲ ದೇನತೆಗಳೂ. ಆವ ್ರೈಷಭವನ್ನು ಕಾಪಾಡದಿರಲು ಮಹೇಶ್ವರ 

F 



೧೦೭೮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತದಾ ದೇವಂ ನಮಸ್ಕೃ ತ್ಕಾ ರಕ್ತ ರಕ್ಷ ಸ್ಟ ಚಾಬ್ರನೀತ್ । 

ವಧ್ಯಮಾನಂ  ಮಹಾಜೇಪೋ ಧೃಗುಣಾ ಸರಸೋಷ್ಠಿ ನಾ ॥ ೩೬ ॥ 
ಸವ್ವಲೋಕ್ಸೈ $ ಪರಿತ್ಯ ಕೃಮನಾಥಮಿವ ತಂ ಪ ಪ್ರಭೋ | 
ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಶಾ ಶಾಂತಂ ವೃಷ ದೇವಃ ಪತಿತಂ ಚರಣಾಗ್ರತಃ 1 ೩೭॥ 
ತತಃ ಪ್ರೊ (ವಾಚ ಭಗವಾನ್ ಸ್ಮಿತಪೂರ್ವಮಿದಂ ವಚಃ 1a 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ: 

ಪಶ್ಯ ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಶಮಂ ವಿಪ ಸ್ಯ ಸುಂದರಿ ॥ರ್ಕ॥ 
ಸಾರ್ವತ್ಯು ವಾಚ:- 

ಯಾವದಿ ಪ್ರೊ € ನಚಾಸ್ಮಾಕಂ ಕುಪ್ಕತೇ ಪರಮೇಶ್ವರ | 
ತಾವದ್ವ ರಂ ಸ್ರ ಯಚ್ಛಾ ತು ಯದಿ ಚೇಚ್ಛ ಸಿ ಮತ್ರಿ ಜುಂ lH VO 
ತತೋ ಭಸ್ಮಿ ೯ 'ಜಟೀ ಕೊಲೀ ಚಂದಾ ್ರರ್ಥಕೃ ತತೇಖರಃ 
ಉಮಾರ್ಧದೇಹೋ ಭಗವಾನ್ ಭೂತ್ವಾ ನಿಪ್ರಮುವಾಚ ಹ ॥೪೧॥ 
ಭೋ ಭೋ ದ್ವಿಜವರ ಶ್ರೆ ಷ್ಮಕ್ರೊ ್ರೀಢಸ್ತೆ €ನ ಅನುಂ ಗತಃ । 
ಯಸ್ಮಾತ ತ್ರಸ್ಮ್ಯಾದಿವಂ ತಾತ ಕೊ ್ರೀಧಸ್ಕಾ ನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ 1 ೪೨ ॥ 
ತತೋ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಚೆ ತಂ ಶಂಭುಂ ಭೃಗುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ । 
ಜಾನುಭ್ಯಾಮವನಿಂ ಗತ್ವಾ ಇದಂ ಸ್ತೊ ತ್ರ ಮುಜೈೆ ರಯತ್ 1 ೪೩ 1 

ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, "" ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು? ಎಂದಿತು. ಮಹಾಜೇವರು 
ಭೃಗುವಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದೂ, ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರು 

ದೂ, ಅನಾಥವೂ, “ವಳರುವುದೂ, ಕಾಲಿನ ಮುಂಜಿ ಬಿದ್ದಿ ರುವುದೂ ಅದ 
ಆ ವೃಷಭವನ್ನು ಕಂಡು ನಗುತ್ತ ಇಂತೆಂದನು. 

೩೯. ಈಕೆ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ —ಮಹಾತ್ಮಳಾದ ದೇವಿಯೆ! ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ 
ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಫೋಡಿಡೆಯಾ? 

೪೦. ಪಾರ್ವತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ: —ಪರಮೇಶ್ವ ರ! ನೀನು `ನನಗೆ 
ಇಷ್ಟವನ್ನು ಬ ಯಸುವುದಾದಕೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಣು ನಮ್ಮ 1 ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು 
ವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡು. 
ಕ ಅನಂತರ ಶಂಕರನು ಭಸ್ಮ ಜಟ, ಶೂಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೂ, 

ಚಂದ್ರ ಮೌಳಿಯ್ತೂ 'ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವ ರೆನೊ ಆಗಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕುರಿತು 
ಇಂತಿ ತಂದನು. 

೪೨, ಎಲ್ಛೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತ ಮಕಿ! ನಿನ್ನ ಕೋಪ ವು ಶಾಂತವಾಗದಿರು 
ವುದರಿಂದ ಇದು ಕೊ ್ರೋಧಸ್ಥಾ ನವೆಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.” 

೪೩. ಅನಂತರ ಭೃಗುವು ತ್ರಿ ತ್ರಿರೋಚನನಾದ ಆ ಶಂಕರನನ್ನು ನೋಡಿ 
ಕಾಲನ್ನೂರಿ ಈ ಸೋತ, ತ್ರವನ್ನು” ಹೇಳಿದನು. | 

wi} 
£4 



ಸ್ಯಾ ಯಃ ೧೦೭೬೯ 

ಭವಭೀತೋ ಭುವನಸತೇ 
ವಿಜ್ಞಪ್ಲ್ತುಂ ಕಿಂಚದಿಚ್ಛಾಮಿ ॥ ೪೪ ॥ 

ತೃದ್ದು ಣನಿಕರಾನ್ನ ಕ್ತುಂ 

ಕಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾನುಷಸ್ಯಾಂ ಸ್ಯ । 
ವಾಸುಕಿರಪಿ ನ ತಾವದ್ವಕ್ತುಂ 

ವದನಸಹಸ್ರಂ ಭವೇದ್ಯಸ್ಯ ॥ ೪೫ ॥ 

ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಥಾಃಪಿ ಶಂಕರ 

ಶಶಿಧರ ಕರಜಾಲಧವಲಿತಾಶೇಷ । 
ಸ್ತುತಿಮುಖರಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರ 

ಪ್ರಸೀದ ತವ ಚರಣ ನಿರತಸ್ಯ 1 ೪೬ ॥ 

ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಸ್ತ್ಯಂ 

ಸ್ಥಿ ತುತ ತ್ತಿ ವಿನಾಶನಂ ದೇವ । 

ಭವಭೀತೋ. ಭುವನಪತೇ 
ಭುವನೇಶ ಶರಣನಿರತಸ್ಯ 1 ೪೭॥ 

ಭೃಗುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಭೂತಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನೂ SR 

ದಾಯಕನೂ' ” ಭಯಾತೀತನೂ, ಆದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಭಯ 

ಗೊಂಡ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಜ ಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸು 

ತ್ತೇನೆ... ` 
೪೫. ಶಂಕರ! ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಮನುಷ್ಯನಾದ 

ಈ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಸಾವಿರ ಬಾಯಿಯುಳ್ಳ ವಾಸುಕಿಯೂ ಹೊಗಳ 

೪೬. ಹಾಗಾದಾರೂ  ಶಶಿಮೌಳಿಯೂ, ಇಂತಿಯ ಸಮೂಹದಿಂದ 

ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಸ್ತಲೋಕವುಳ್ಳ ವನೂ ಆದ ಶಂಕರನೇ! ನೀನು ನಿನ್ನ 

ಚರಣಭ ಸಕ್ಷನಾಗಿ ಸ ಸು ಬ್ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. 

೪೭. ನೀನು ಸತ್ತ, ರಜಸ್ತಮೊ ೀರೊಪನಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿ. ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ 

ಕಾರಣನಾಗಿ 1 ಜಗಜೊಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಸಂಸಾರದಿಂ ದ ಭಯಗೊಂಡವನೂ, 

ಶರಣಾಗತನೂ ಆದ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. 



ಯನುನಿಯಮಯಜ್ಞ ದಾನಂ 

ವೇದಾಭ್ಯಾ ಸಶ್ಚ ಧಾರಣಾಯೋಗಃ । 
ತ್ತ್ವ ದ್ಭ ಪ್ರೌ ಸರ್ನನಿಂ 

ನಾರ್ಹಂತಿ ವೈ ಕಲಾಸ ಸಹಸ್ರಾಂಶಂ I ೪೮॥ 
ಉತ್ಕೃ M ರಸ ರಸಾಯನ 
ನಡಾ _೦ಜನ ವಿವರ ಷಾದುಕಾಸಿದ್ಧಿ 8। 

ಚಿಹ್ನ ೦% ತನ ನತಾನಾಂ 

ದೃಶ್ಯತ ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಪ್ರಕಟಂ Hern 
ಶಾಕೆ ಸ್ನ M ಯದಿ ಪ್ರ ಣಮತಿ 

"ತರಿಸಿ ತಸ್ಕಾಂಪಿ ಭೂತಿಮಿಚ್ಛೆ ಯಾ ದೇವ। 
ಭವತಿ ಭವಚ್ಛೆ €ದಕರೀ 

ಭಕ್ತಿ ರ್ನೋಕ್ಸಾ ಯ ನಿರ್ಮಿತಾ ನಾಥ 1೫೦॥ 
ಪರದಾರಸರಸ್ವ ರತಂ 

ಪರಪರಿಧನ ದುಃಖಶೋಕಸಂತಪ್ತೆ ೦। 
ಪರವದನನೀಕ್ಬಣಪರಂ 

ಪರಮೇಶ್ವ ರಮಾಂ ಪರಿತ್ರಾಹಿ I BO 
ಅಧಿಕಾಬಿಮಾನನುದಿತು 

ಕ್ಪಣಭಂಗುರವಿಭನನಿಲಸಂತಂ | 
ಕ್ರೂರಂ ಕುಪಥಾಭಿಮುಖಂ 

ಶಂಕರ ಶರಣಗತಂ ಪರಿತ್ರಾಹಿ 1೫೨॥ 

ಕ 

೪೮. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ವೇದಾಭ್ಯಾಸ, ಧಾರಣಾದಿ 
ಗಳು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಕಲೆಯ ಸಹಸ ಸಭಾ ನಗಕ್ಕೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. 

೪೯. ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ ಸ್ಥಾರವ ಾಡಿಸವರಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ರಸ ರಸಾಯನ, 
ಖಡ್ಗ, ಅಂಜನ, ಪಾದುಕೆ ಇವುಗಳ ಸಿದ್ದಿ ಯು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ತೋರುವುದು. 

೫೦. ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾ ರಮಾಡಿವೆರೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ 
ಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವೆ. ಸ್ವಾಮಿ | ನಿನ್ನಲ್ಲಿಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಯು 
ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮೋಕ್ಟ ವನ್ನು ಸಂಟುಮಾಡುವುದು. 

೫೧-೫೨. ಪರೆಮೇಶ್ವರ! ಪರಪತ್ಲಿ, ಪರರ ವಸು ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನೂ, 
ದುಃಖ ಸಂತಸ್ತನೂ, ಪರರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನೂ ಆದ 
ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ಅತ್ಯಂತಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸಂತೋಸಗೊಂಡವನೂ, ಸ್ಸಣ 
ದನಿಯ ನಾಶವಾಗುವ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರ ಕಾತಿಸುವನನೂ, ಕ್ರೂರನೂ, 
ಪುಮಾ R ೭ರೆಣಾಗತನೂ ಆದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. 

ರ್ಗಾ ಬಭಿಮು ಖನೂ 



ಗಿರಿಳಗಿ 

ದೀನಂದಿ ದ್ವಿಜಂ ವರಾರ್ಥೇ 

ಬಂಧುಜನೇ ನೈವ ಪೂರಿತಾ ಹ್ಯಾಶಾ 
ಛಿಂಧಿ ಮಹೇಶ್ವರ ತೃಷ್ಣಾ 

ಕಿಂಮೂಢಂ ಮಾಂ ವಿಡಂಬಯಸಿ ॥ ೫೩೫ 
ಸ್ದಾಂ ಹರಸ್ವ ಶೀಘ್ರಂ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ದದ ಹೃದಯವಾಸಿನೀಂ ನಿತ್ಯಂ । 

ಛಿಂಧಿ ಮದನೋಹಪಾಶಂ 

ಮಾಮುತ್ತಾರಯ ಭವಾ ಚ್ಚ ದೇವೇಶ 

ಕರುಣಾಭ್ಯು ದಯಂ ನಾನು 

ಸ್ತೊ ತ್ರ ಮಿದಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ದಂ ದಿವ್ಯಂ | 

ಯಃ ಪಠತಿ ಧ್ಯ ಗುಂ ಸ್ಮರತಿ ಚ 

ಶಿವಲೋಕಮ ಸ್ ಪ್ರಯಾತಿ ದೇಹಾಂತೇ ॥ ೫೫ । 

ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚೆ ಭೃಗುಭಾಷಿತಂ। 

ಉವಾಚ ವರದೊಸ್ಮೀತಿ ದೇವ್ಯಾ ಸಹ ನರೋತ್ತಮಂ ॥ ೫೬ ॥ 
ಭೃಗುರುವಾಚ :-. 

ಪ್ರಸನ್ನೋ ದೇವದೇವೇಶ ಯಡಿ ಡೇಯೋ ವರೋ ಮಮ । 

ಸಿದ್ದಿಕ್ಸೇತ್ರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಭವಿತಾ ಮಮ ನಾಮತಃ ॥ ೫೭ ॥ 

೫೩. ನಾನು ವರದ ನಿಸಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಬಂಧುಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಆಶೆಯನ್ನು 
ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೀನನೂ, ದ್ವಿಜನೂ ಮೂಢನೂ ಆದ ನನ್ನ 

ಆಶೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸು. ಏತಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತೀಯೆ? 
೫೪. ಶಂಕರ! ನನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸರಿಹರಿಸು. ಯಾವಾಗಲೂ 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮದಮೋಹಗಳ ಪಾಶವನ್ನು 

ಕತ್ತ ರಿಸು. ನನ್ನನ್ನು ಸಂಸದ ಉದ್ದ ರಿಸು,?? 

೫೫-೫೬. ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿ ಯನ್ನ ಯಾವುದೂ ದಿವ್ಯ ವೂ ಆದ ಈ ಕರುಣಾ 

ಭ್ಯುದ ಯವೆಂಬಸ್ತೊ (ತ್ರ ವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಭ್ಹ ಗುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವವನು ದೇಹಾವ 

ಸಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. ಮಹಾದೇವನು ಭೃಗುವು ಹೇಳಿದ 

್ರ್ಯೀತ್ರ ಕೇ ದೇವಿಯೊಡನೆ, *"ಎಲ್ಲೆ ಮುನಿಯೆ! ಉತ್ತಮ 

ವಾದ ವರವನ್ನು 'ೂಡುವೆ ನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 

೫೭. ಭ್ರಗುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದೇವೇಶ! ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನನಾ! 
೪ 

ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಈ ಕ್ಸ ತ್ರ ವೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಿ ದ್ವಿಕ್ಸೇತ್ರವೆಂದು ; 

ಳ್ಳಲಿ, 



೧೦೪೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಭವದ್ಭಿಃ 1 ಸನ್ನಿಧಾನೇನ ಸ್ಥಾ ತನ್ಯಂ ಹಿ ಸಹೋಮಯಾ | 

ದೇವಕ್ಷೆ ತ್ರ ̀ ಿಷಂ ಪ್ರಣ್ಯಂ ೦ ಯೇನ ಸರ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೫೮ ॥ 

ಅತ್ರ ಸ್ಥಾ ಸೇ ಮಹಾಸ್ತಾ ನಂ ಕರೋಮಿ ಜಗದೀಶ್ವ 6 | 
ತನ ಪ್ರ ಸಾದಾಜಿ ವೇಶ. ಪೂರ್ಯಂತಾಂ ಮೇ ಮನೋರಥಾಃ ॥೫೯॥ 
ಈಶ ರ ಉವಾಜೆ : ನಾ 

ಶ್ರಿಯಾ ಕೃತನಿದಂ ಪೂರ್ವಂ ಕಿಂ ನ ಜ್ಞಾತಂ ತ್ವಯಾ ದ್ವಿಜ | 
ಅನುಮಾನ್ಯ ಶ್ರಿಯಂ ದೇನೀಂ ಯದೀಯಂ ಮನ್ಯತೇ ಭವಾನ್ ॥ ೬೦॥ 
ಕುರುಷ್ವ ಯದಭಿಪ್ರೇತಂ ತೃತೃತಂ ನ ತದನ್ಯಥಾ । 

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಗತೇ ದೇವೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಗತ್ವಾ ಭೃಗುಃ ಶ್ರಿಯಂ 1 ೬೧॥ 
ಕೃತ್ವಾ ಚ ರಣಂ ತತ್ರ ವಸನ ಪ್ರ ಸ ಯಾ ಸಹ । 
ಶ್ರಿ ಯಾ ಚ ಸಹಿತಃ ಕಾವಿ ಇದಂ ವಚನಮಬ್ರ ನೀತ್ ॥ ೬೨ ॥ 

ಭೃಗುರುವಾಚ :-- 

ಯದಿ ತೇ ರೋಚತೇ ಭದ್ರೇ ಮಃಖಾಸೀನಂ ಚ ತೇ ಯದಿ | 
ತ್ವಯಾವೃತೇ ಮಹಾಸ್ಪ್ಸೇತ್ರೇ ಸ್ತ್ರೀಯಂ ಸ್ಥಾನಂ ಕರೋಮ್ಯಹಂ H ೬೩ ॥ 

ಶ್ರೀರುವಾಚ:- 

ಮಮ ನಾಮ್ನಾ ತು ವಿಪ್ರರ್ಷೇ ತವ ನಾಮ್ನಾ ತು ಶೋಭನಂ | 
ಸ್ಥಾನಂ ಕುರುಷ್ವಾಭಿಪ್ರೇತಮನಿರೋಫೇನ ಮೇ ಮತಿಃ HEN 

೫೮. ನೀನು ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಸು, ಅದರಿಂದ ಇದು ಪುಣ್ಯ 
ಕರವಾದ. ವಕ ಕ್ಲೇತ್ರ ವಾಗುವುದು. 

ರ್ಜ. ಮಹೇಶ್ವರ! ನಾನು ಈ ಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ಟೂ ನವನ್ನು ರಚಿಸು 
ಮೆನು. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ನನ್ನೀ ಮನೋರಥವು ಫಲಿಸಲಿ, 

೬೦-೬೨. ದ್ವಿಷನೆ! ಒಂದೆ "ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ರಚಿಸಿರುವಳು. ನೀನು 
ಇದ ) ಮರೆತೆಯಾ? ಆ ಲಕ್ಷಿ ಯನ್ನು. ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ದಂತೆ ಮಾಡು. 
ನೀ My ಮಾಡಿದುದು ವ ವೃತ್ಯಾ ಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು 
ಹೋಗಲು ಭಗ ಗುವು ಅಲ್ಲ” ಮಿಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಯೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾರಣೆಮಾಡಿ 
ಅವಳೊಡನೆ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂದನು. 

೬೩, ಭೃ ಗುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ __ಮಂಗಳಕರಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೆ ! ನಿನಗಿಷ್ಟ 
ವಾದಕೆ, ದುಃಖವಿಬ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಈ ಕ್ಲೇತ್ರ ದಲ ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು 
ರಚಿಸುವೆನು. 

೬೪, ಲಕಿ ಸು 2 ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ: ಬಾ ತ್ರಹ್ಮಣನೆ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಮತ್ತು 
ನನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ" ಈ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ವಿರೋಧವಿಸ್ಸ ದಂತೆ ರಚಿಸು. ಇದು ನನ್ನ 



ಏಕಾಂಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೊಧ್ಯಾಯಃ ೧ರಿಳಿತ್ಲಿ 

ಭ್ಯಗುರುವಾಚ ರಾ 

ಸಂಮಂತ್ರ್ಯ "ಸಹಿತಂ ತಪ ಟ್ ಭವತೀ ಕುರು 1೬೫ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಸ್ರರಾಣೆ! ಏಕಾಂಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿ 
ಸಂಚಮೇ ॥ ಆವಂತ ೈಖಿಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
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೬೫. 

ಆಲೋಚಿಸಿ 

ಅಲಂಕರಿಸು. 

ಭೃ 
ಈ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಶ್ಲ: 
ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣನ ಐದನೆಯ ಆನಂ ಹಿ 

44 ಭ 2 4 
ಭೃಗುಕಚ್ಛ ತ್ಯ ತ್ರತ್ತಿ 

ನೂರೆಂಬತ್ತೊ. ೦ಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾ 



l ಶ್ರೀಃ li 

ಅಥ ದ್ವ್ವಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
ಭೃಗುಕಚ್ಛತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶಿ € ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-. 

ತಶೋ ಭೃಗುಃ ಶ್ರಿಯಾ ಚೈವ ಸಮೇತಃ ಕಚ್ಛಪಂ ಗತಃ । 

ಅಭಿನಂದ್ಯ ಯಥಾನ್ಯಾ ಯನುವಾಜ ವಚನಂ ಶುಭಂ on 
ತ್ವಯಾ ಧೃತಾ ಧರಾ ಸರ್ವಾ ತಥಾ ಲೋಕಾಶ್ಚರಾಚರ ಇ$ 

ತಥ್ಳೈನ ಪುಣ್ಯಭಾವತ್ವಾತ್ಸಿ ಎತೆಸ್ತ ತ್ರ ಮಹಾಮತೇ 1 ೨॥ 
ಚಾತುರ್ನಿಧ ಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾ ನಂ ಕರೋಮಿ ರಮಯಾ ಸಪ । 

ಯದಿ ತ್ವಂ ಮನ್ಯ ಸೇ ದೇವ ತದಾದೇಶಯೆ ಮಾಂ ವಿಭೋ ೩ 
ಕೂರ್ಮ ಉವಾಚ: ಇಡ 

ಏವಮೇವ ದ್ವಿಜಶ್ರೆ ಷ್ಠ ಮಮ ನಾಮಾಂಕಿತಂ ಪುರಂ । 
ಭವಿಷ್ಯತಿ ಶಿ ಮಹತ್ವಾಲಂ ಮಮೋಪರಿ ಸುಸಂಸ್ಥಿತಂ HVA 
ಆಚಲ ಸುಸ್ತಿ ರಂ ತಾತ ನಭೀಃ ಕಾರ್ಯಾ ಸುಲೋಚನೇ । 
ಏತಚ್ಛು ತ್ವಾ “ಭಂ ವಾಕ್ಯ ೦ ಕಚ್ಛ ಪಸ್ಯ ಮುಖಾಚ್ಚು ಶಂ 1೫ ॥ 
ಹೃಷ್ಣಸ್ತು ಷ್ಟಃ ಶ್ರಿ ್ರಿಯಾಸಾರ್ಥಂ ಪದ ; ಯೋನಿಸುತೊ ಭೃಗುಃ । 
ಅಭೀಚಿ ಉಪಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕೃ ತಳೌತುಕಮಂಗಲಃ 1 ೬॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಭೃಗುಕಚ್ಛ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಗನ 

೧-೨. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಬಳಿಕ ಭೃಗುವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಯೊಡನೆ ಸೂರಡಿ ಹೋಗಿ ಯಥಾನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ಆವನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ 
ಹೀಗೆ 3. ಸಿದನು ಪ್ರಾಜ್ಞನೆ! ನೀನು ಸಮಗ ಗ್ರಭೂಮಿಯನ್ನೂ, ಚರಾಚರ 
ಲೋಕಗಳನೂ ಧರಿಸಿರುವ ಅವುಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕರಗಳಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವುವು. 

೩. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಾನು ಲಕ್ಷಿ ಯೊಡನೆ ನಾಲ್ಕುವಿಧವಾದ 
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು "ರಚಿಸುವೆನು. ಸ್ವಾಮಿ! ಆದ್ದ ರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡು. »» 

೪-೬. ಕೂರ್ಮನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದ್ದ ್ರಿಜವರ್ಯನೆ! ಹೀಗೆಯೇ 
ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಚಿಹ್ನೆಗೊಂಡು ಬಹ ದುಶಾಲದವರೆಗೆ ನನ್ನಮೇಲೆ 
ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಸಿರವಾಗಿರುವುದು. ಸುಂದರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಹೆದರ 
ಬೇಡ.” ಕಚ. ಪನು ಹೇಳಿದ ಈ ಶುಭವಾಕ್ಯ ವನ್ನು ಮ್ ನುಗು 
ಭೃಗುವು ಸಂತೋಷಗೊಂಡವನಾಗಿ ಸಿಯೊಗದಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೌತುಕ 
ಮಂಗಲವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. 



ಗಂ೮೫ 

ನಂದನೇ ವತ್ಸರೇ ಮಾಘೇ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಭರತರ್ಷಭ 

ಶಸ್ತೇತು ಹ್ಯು ತ್ತರಾಯೋಗೇ ಕುಂಭಸ್ಥೆ € ಶಶಿವ 
ಕೇನಾಯಾ ಉತ್ತ ಠೇ ತೀರೇ ಗಂಭೀರೇಚಾಭಿವಾರುಣಿ । 

ಪ್ರಾಗುದಕ್ಸ್ರ ವಣೇ ದೇಶೇ ಕೋಟತೀರ್ಥಸಮಸ್ಸಿ ತಂ HCN 

ಕ್ರೊ €ಶಪ್ರ ಫಣಂ ತತ್ಪೇತ್ರಂ ಪ್ರಾ ಸಾವಶತಸೂಕುಲಂ | 

ಅಚಿರೇಣೈವ ಕಾಲೇನ ಬೀ ಸಮನ್ವಿತಃ | 

ವಿಚಿಂತ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಣಂ ಚಕಾರ ಭೃಗುಸತ್ತಮಃ 1೯॥ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವೇದವಿದ್ವಾಂಸಃ ಕ್ಪತ್ರಿಯಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲಕಾಃ । 

ವೈಶ್ಯಾ ವೃತ್ತಿರತಾಸ್ತ ತ್ರ ಶೂರ್ದ್ವಾ ಶುಶ ್ ರ್ರಷಕಾಸ್ತ್ರಿಷು H ೧೦॥ 

ಏವಂ ಶ್ರಿಯಾ ವೃತಂ _ ೇತ್ರಂ "ಪರಮಾನಂದನಂಬಿತಂ 

ನಿರ್ಮಿತಂ ಭೃಗುಣಾ ತಾತ ಸರ್ವಪಾತಕನಾಶನಂ ॥೧೧॥ 

ಃ ಇತಿ ಭೃಗುಕಚ್ಛೋತ್ಸತ್ತಿಃ 1 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತಃ ಕಾಲೇನ ಮಹತಾ ಕಸಿ Ai 

ದೇವಲೋಕಂ ಜಗಾಮಾತಶು ಲಕ್ಷಿ ನ #೧೨1 

೭-೯. ಅನನು ನಂದನಸಂವತ್ತರದ ಮಾಘಮಾಸದ ಪಂಚಮಿಾಾವಿನ 

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉತ್ತರಾ ನಕ್ಬತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭರಾಶಿ ರಲು ನರ್ಮದಾ 

ನದಿಯ ಉತ್ತರದಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿ ಮದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾ ಇವೊ 

ವಾಗಿ ವ್ಯಾಹಿಸಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯತ ರ್ಥಗಳಾದ | ಕೂಡಿರ 

ಮೈಲಿ 'ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೂ, ನೂರು ಪ್ರಾಸಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತುವುದೂ ಆದ 

ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಲೇ 

ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. 

೧೦. ವೇದಾಧ್ಯ್ಯಯನಮಾಡಿದ ಬ್ರಾ ೨ ಹ್ಮಣರು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ 

ಕ್ಚತ್ರಿಯರು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ವೈ ಶ್ಯರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ 

ಸವರ ರಡು 

ದಿ ಮೂರು 

ವರ್ಣದವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಶೂದ್ರರು ಇವರನ್ನು ಕ್ ಸಾ ) ಪಿಸಿದನು. 

೧೧. ಹೀಗ ಭೃಗು ವು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ:-ವುದೂ, ಅತ್ಯಾನಂದ 

ದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದೂ, ಸಮಸ್ತಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೂ ಆದ ಆ ಕ್ಟೇತ್ರ 

ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. 
೧೨೨೧೩. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಅನಂತರ ಬಹುಕಾಲದ 

ತರುವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಖುಸಿಗಳ ಸಮೂಹ 



ಗಿಂಳಓ೬ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸಮರ್ಪ್ಯ ಕುಂಚಿಕಾಟ್ಟಾ ಲಂ ಭೃಗನೇ ಬ್ರಹ ವಾದಿನೇ । 
ಸಾಲಯಸ್ಸೆ ಯಥಾರ್ಥ ವೈ ಸ್ಥಾ ನಕಂ ಮನು ಸುವ್ರತ H ೧೩ 
ದೇವಕಾರ್ಯಾಣ್ಯ ಶೇಷಾಣಿ ಕ ತ್ತಾ ಶ್ರೀಃ ಪುನರಾಗತಾ 
ಆಜಗಾಮ ರಮಾ ದೇನೀ ಭ ಗುತಚ್ಛಂ ತ್ವ ತ್ವರಾನ್ಸಿತಾ ॥ ೧೪ ॥ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ ಕುಂಚಿಕಾಟ್ಟಾ ಲಂ ಸೃಗೃಹಂ 'ಸಷರಿಗ್ರ ಹಂ। 
ಭ್ವಗುರ್ಯದಾ ತದಾ ಸಾರ್ಥ ಮಿಥ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ತಪಾಂವದತ್ 1 ೧೫ ॥ 
ಏನಂ ವಿವಾದಃ ಸುಮಹಾನ್ ಸಂಜಾತಶ್ನ ನರೇಶ್ವ ರ। 
ಮನೇತಿ ಮಮ ಚೈವೇತಿ ಪರಸ ಕ್ರರಸಮಾಗಮೇ I ೧೬ ॥ 
ತತಃ ಕಾಲೇನ ಮಹತಾ ಭೃಗುಣಾ ಪರಮರ್ಷಿಣಾ | 
ಚಾತುರ್ನಿದ್ಯಪ್ರಮಾಣಾರ್ಥಂ ಚಕಾರ ಮಹತೀಂ ಸ್ಥಿತಂ 1 ೧೭ ॥ 
ಅಸ | ದೀಯಂ ಯಥಾ ಸರ್ವಂ ನಗರಂ ನ್ಭುಗಲೋಚನೇ 
ಚಾತುರ್ವಿದ್ಯಾ ದ್ವಿಜಾಃ ಸರ್ವೇ ತಥಾ ಜಾನಂತಿ ಸುಂದರಿ I ೧೮ ॥ 

ಶ್ರಿ (ಶುವಾಚ" ಎ 

ಪ್ರ ಮಾಣಂ ಮಮ ವಿಪೆ ಶ್ರೇಂದ್ರ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ । 
ಮದೀಯಂ ವಾತ _ದೀಯಂ : ವಾ ಕಥಯಂತುದಿ _ಜೋತ್ತಮಾಃ ॥ ೧೯ ॥ 
ತತಃ ಸಮಸೆ ನಗು ಸು ಸಂಪ್ರಧಾರ್ಯ ಪರಸ್ತೆ ರಂ 1 
ದ್ವಿಧಾತ್ವೈ ರ್ವಾಕ್ಸ ಎ೮೦ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ ಣಾ ನೃಪಸಂಹಿತಂ 1೨೦ ॥ 

ದಲ್ಲಿ ಬೃಃ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಭೃಗುವಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾ ನವನ್ನು ಕಾಸಾಡೆಂದು ತನ್ನ 
ಪ್ರಾಸಾದವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದೇವರೋಕಕ್ಕೆ" ತೆರಳಿದಳು. 

೧೪-೧೫. ಅವಳು ದೇವಕಾರ್ಯವನ್ನು' ಪೂರಯಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಭೃಗು 
ಕಚ್ಛಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡೆಂದು ಭೃಗುವನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ಆದರೆ 
ಅವ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದನು. | 

೧೬-೧೭. ಆನಂತರ ಅವರೀರ್ವರ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ನನ್ರ ಸಾ ನ ಎಂದು 
ಬೊಡ್ಡ ಜಗಳವುಂಬಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಬಹುಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಭೃ ಗುವು ಸ ಸ್ಥಾನ 
ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಾತುರ್ವಿದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನು ೩ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡನು. 

೧೮. “"ಮೃಗಾಕ್ಸಿ! ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಥಾ ಾನವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಾತುರ್ವಿದ್ಯ 
ಹ್ಮಣರು ಅರಿತಿರುವರು” ಎಂದನು. 
೧೯-೨೦. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಯು ಹೇಳುತ್ತಾ "ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣವರ್ಯನೆ! ಚಾತುರ್ವಿದ್ಯ 

ಬಾ ಸರು ನನಗೆ. ಪ್ರಮಾಣರೇ. ಅವರು ಈ ಸ್ವಾನವು ನನ್ನದೊ,. ನಿನ್ನದೊ ಎ 
ಹೋತ 

ಶರ ಸಕಲ ಬ ಹ್ಮಣರೂ ಅನೋನ್ರವಾಗಿ 
ನಿಶ್ಚ ಯಿಸಿ ಆಸ್ಕ ಣಿ ಸ್ಥಳ ಬರಡು ವಿಧ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. 

” 



೧೦೪೭ 

ಷ್ಟಾದಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ನೋಚುರ್ವೈ ಕಿಂಚೆದುತ್ತರಂ । 

ಅಷ್ಟಾ "ದಶ ಸಹಸ್ರೆ ಇಷು ಭ್ರಗುಕೋಸಭಯಾಸ್ತ. ಪ! 

ಉಕ್ತ: ಚ ತಾಲಕಂ ಹಸ್ತೇ ಯಸ್ಯ ತಸ್ಕೇದಮುತ್ತರಂ H 20೫ 

ಏತಚ್ಛು ತ್ವಾತುಸಾ ಡೇನೀ 8 ನಿಗಮಂ' ನೈಗಮ್ಮೈಃ 1 $ ಕೃ ತಂ। 

ಕೋರ: ಮಹತಾನಿಷ್ಟಾ ಶಶಾಸ ದ್ವಿಜಪುಂಗವಾನ್ HW ೨೨ ॥ 

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ:- 

ಯಸ್ಮಾತ್ಸತ್ಕಂ ಸಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಲೋಭೋಪಹತನಮಾನಸೈಃ। 

ಮದೀಯಂ ಲೋಪಿತಂ ಸ್ಥಾ ನಂ ತಸ್ಮಾ ಚ್ಛೆ ಎಣ್ವಂತು ಮೇ ಗಿರಂ ॥೨೩॥ 

ತ್ರಿಪೌರುಷಾ ಭವೇದ್ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರುಷಂ ನ 'ಭನೇಷ್ಟ ನಂ। 
ಸ ದ್ವಿತೀಯಸ್ತು ಪೋ ವೇದಃ ಪಠಿತೋ ಭವತಿ ದ್ವಿಃ ನೌಕ ॥ ೨೪॥ 

ಗೃ ಹಾಣಿ ನ ದ್ವಿಭಾಮಾನಿ ನ ಚ ಭೂತಿಃ ಸ್ಥಿರಾ ದ್ವಿ 'ಜಾಃ | 
ಪಕ್ಸ ಪಾತೇನ ದೋ ಧರ್ಮೋನಚ ನೀಶ್ರೆ ಯಭಾ 'ವತಃ ॥ ೨೫ ॥ 

ಇಷ್ಟೋ ಗೋತ್ರಜನಃ ಕಶ್ಚಿಲ್ಲೋಭೇನಾನೃತಮಾನಸಃ | 
ನಚ ದ್ವೈಧಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಹ್ಯೇಕಂ ಸತ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೨೬॥ 

೨೧. ಅವರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗಳು ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನೂ 

ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆವರು ಭೃಗುವಿನ ಕ ಕೋಪದಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೆ 

ಉತ್ತರವೆಂದರು. 

೨೨, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡಿ 

ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು 'ಶಶಿಸಿದಳು. | 

೨೩. ಶ್ರೀ ದೇವಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಲೋಭದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ 

ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ 

ಮಾತನ್ನು ಜೇಳಿರಿ, 

೨೪. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಲೆಯವರು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾ 'ವಂತರಾಗುವರು. 

ಮೂರು ತಲೆಯವರು ದ್ರವ್ಯವಿಲ್ಲ ;ದವರಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ) ಎರಡನೆಯ ಯ ವಂಶದ 

ವನು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಿಲ. 

೨೫. ನಿಮಗೆ ಮಹಡಿ ಮನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯವು ಸ್ಲಿರವಾಗಿ 

ರುವುದಿನ್ಲ, ನೀವು ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಧರ್ಮನನ್ನಾ ಚರಿಸುವಿರ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ 

ಅಬ. 

ನಿರ್ಣಯವ
ನ್ನು ಹೇಳಿ 

೨೬-೨೭. ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಆಶೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವರು. ನೀವು ಸುಳ್ಳನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲೊ ಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 



೧೮೮೮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಅದೃಪ್ರಭೃತಿ ಸಮೇಷಾಮುಹಂಕಾರೋ ವಿ ಜನ ನಾಂ। 

ನ ಪಿತಾ ಪುತ್ರವಾಕೆ ನನ ಪುತ್ರಃ ಪಿತೃ ಕರ್ಮಣಿ 1 ೨೭ ॥ 

ಅಹಂಕಾರಕೃತಾಃ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ನ ಸಂಶಯಃ । | 

ಇತಿ ಶಸ್ತ್ತಾ ರಮಾದೇನೀ ತದೈವ ಚ ದಿನಂ ಯಯೌ 1೨೮ ॥ 

ತತೋ ಗತಾಯಾಂ ವೈ ಲಕಾ ದೇವಾ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಯೋಂಮಲಾಃ | 

ಕ್ರೋಧಲೋಭಮಿದಂ ಸ್ಥಾನಂ ತೇಂಸಿ ಚೋಕ್ತ್ವಾ ದಿನಂ ಯಯುಃ॥೨೯॥ 
ಗತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತತೋ ದೇನೀಮೃಷೀಂಶ್ರೈನ ತಪೋಧನಾನ್ । 

ಭೃಗುಶ್ಚ ಸರಮೇಷ್ಮೀ ಸ ವಿಷಾದಮಗಮುತ್ಸರಂ । 

ಪ್ರಸಾದಯಾಮಾಸ ಪುನಃ ಶಂಕರಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ 1 ೩೦॥ 

ತಪಸಾ ಮಹತಾ ಸಾರ್ಥ ತತಸ್ತುಷ್ಟೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ । 
ಉವಾಚ ವಚನಂ ಕಾಲೇ ಹರ್ಷಯನ್ ಭೃಗುಸತ್ತಮಂ i ೩೦ 

ಕಿಂ ನಿಷಣ್ಣೋಇಸಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಕಿಂ ಮಾ ಸಂತಾಪಕಾರಣಂ | 

ಮಯಿ ಪ್ರಸನ್ನೇಃಪಿ ತನ ಹೇತತ್ಯಥಫಯ ಮೇಂನಘ 1 ೩೨ ॥ 
ಭೃಗುರುವಾಚ: 

ಶಾಪಯಿತ್ವಾ ದ್ವಿಜಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ಪುರಾ ಲಕ್ಷಿ ಪರ್ವಿನಿರ್ಗತಾ । 

ಅಪವಿತ್ರ ನಿಂದ ಚೋಕ್ತ್ವ್ವಾ ಎ ತತೋ ದೇವಾ, "ನನಿರ್ಗತಾಃ ॥ ೩೩1 

ಅಹಂಕಾರಗೊಳ್ಳು ವರು. ತಂದೆಯು ಮಗನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮಗನು ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

೨೮.೨೯. ಎಲ್ಬರೂ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗುವರು. ಶ್ರೀ ದೇವಿಯು ಹೀಗೆ ಶಪಿಸಿ 

ಆಗಲೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹೊರಟುಹೋಗಲು ದೇವತೆಗಳೂ, 
ಪವಿತ್ರ ರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ನಿಗಳೂ ಈ ಸ್ತ ವು ಕ್ರೋಧಲೋಭಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದು 
ದೆಂದು ಹೇಳಿಸ 3 (ರ್ಗ ಕ್ರೈ ಹೊರಟುಹೋದರು. 

೩೦೨೩೧. ಆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯು ಲಕ್ಷಿ ಯೂ, ಖುಷಿಗಳೂ, ಮಸಿ 
ಗಳೂ ಹೊರಟು ಹೋದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ರ ೦ತ ವ್ಯಥೆಗೊಂಡನು. ಅವನು 
ಮಹಾತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿ ್ರಿಪ್ರರಾಂತಕ ನಾದ ಶಂಕರನನ್ನು. ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ 
ಅನಂತರ ಸಂತುಷ್ಟ ನಾದ ಮಹೇಶ್ವ ರನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭೃಗುಮುನಿಯನ್ನು 

೩.೨ ್ರಾ ಹೃಣೋ ಗೀತ ತ್ರಮನೆ! ನಾನು ಪ ಕ್ರಸನ್ಸ ನಾಗಿದ್ದ ರೂ ಏಕೆ ವೃಥೆ 
ಡಿರುವೆ? ನಿನ್ನ ಸಂತಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು. j 
೩೩. ಭ್ಲಗುವು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ:ಹಿಂದೆ ಲಕಿ ಕ್ಲಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮೆಣರನ್ನೆಲ್ಲ 

ಫಿಸಿ ತೂರಟುಶೋಡಳು. ಅನಂತರ ದೇವತೆಗಳೂ ಇದು ಅಪವಿತ್ರ ವಾದ 



ದ್ವ್ಯಶೀತ್ಯು ತ ತ್ರ ರಶತತಮೊ!$ಧ್ಯಾ ಯಃ ಗಿಂಲೇ 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ: 

ಪುರಾ ಮಯಾ ಯಥಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ತಥ: ನ್ಯಷ್ಠ 
ಕ್ರೋಧಸ್ಮಾನಮಸಂದೇಹಂ ತಥಾ ನೃದಪಿ ತಚ್ಚೃಣ 
ತತ್ರ ಸ್ಥಾ ) ನಸಮುದ್ರೂತಾ ಮಹದ್ಭ ಯವಿನಜಿ ರ್ಜಿತಾಃ । 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಮತ್ತ ಸಾದೇನ ಭವಿಷ್ಯ ಅತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 

ವೇಡವಿದ್ಯಾ ವ್ರ ತ್ತಾ ತಾಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ | 

ಯೇಂಪಿ ತೇ 'ಶತಸಾಹಸ್ರಾಸ್ಪೈರಿತಾ ಕ್ಕೂಗತಾಸ್ತಿಹ ॥ ೩೬ ॥ 
ಅಪಠಸ್ಯಾಂಪಿ ಮೂರ್ಬಸ್ಯ ಸರ್ವಾಂವಸ್ಮಾಂ ಗತಸ್ಯ ಚ । 
ಉಪ್ತರಾದುತ್ತರಂ ಶಕ್ರೋ ದಾತುಂ ನತು ಭೃಗೂತ್ತವು ॥ ೩೭॥ 

ಕೋಟತೀರ್ಥಮಿದಂ ಸ್ದಾ ನಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ । 

ಅದ್ಯ ಪ್ರಭೃತಿ ನಿಪ್ರೆ ದ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂತಯಂ। ॥ ೩೮॥ 

ಮತ್ತಸಾದಾಜ್ದೇವಗಣ್ಟ ಸೇವಿತಂ ಚ ಭವಿಷೃತಿ 

ಭೃ ಗುಕ್ಟೆ ತ್ರೆ €ಮೃತಾ ಯೇ ತುಕೃ ಕೃಮಿಕೀಟ ಸತಂಗಕಾ 1 ೩೯॥ 

ಕಟಿ, ಈಶ ರನು 

ವಿಶ್ವ ಯವಾಗಿಯಃ ಇ ಕ್ರೋಧಸ್ವಾಃ ಎ ನವು. 

೩೫. ಅಸ್ತಾ ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಾಹ್ಮಣ 

ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವರು. 

ತಾಸ್ತನಿಪ್ರತಿರೂ ಆದ” ಆ ; ಬಕ್ಕ ಮಂದಿ : ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಇತು "ನಗೆ: ಬತೆನಿ. 

೩೭. ಆ ಬಾ ಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ. ಓದದಿರುವನನೂ, ಮೂರ್ಬನೂ, ಸಕಲಾವಸ್ಥೆ 

ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೂ ಆದವನಿಗೂ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತ 
ನಾಗುವುದಿನ್ಲ. 

೩೮. ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರ್ಯನೆ! ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಈ ದಿನ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಸಕಲ 

ಪಾಸನಾಶಕನಾದ ಕೋಟ ತೀರ್ಥವೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತವಾಗುವುವು. 

AT, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇವತೆಗಳೂ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವರು. ಸ 

ಭೃಗುಕ್ಷೆ ಕ್ಲೀತ್ರದ್ಥ ಮೃತರಾದ ಕೃಮಿಕೀಟ ಪತಂಗಗಳೂ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 
ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲ ನಾಸಮಾಡುವುವು. ವೃಷಖಾತದಸನ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿವನನ್ನು 

ಪೂಜಿಸಿದ ಮಾನ ನನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು 

ಪಡೆಯುವನು. ಆ ಭೃಗುತೀರ್ಥದನ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ 



೧೦೯೦ ಶಿ ಸ್ವಾಂದಮೆಹಾಪ್ರರಾಣಂ 

ಸರ್ವಮೇಧಸ್ಯ ಯಜ್ಞ ಸ್ಯ್ಥಫಲಂಪಾ ತ್ರಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಂ । 

ಭ್ರಗುತೀರ್ಥೆ. ನರಃ ಸಾ ತ್ತ ತರ್ಪಯೇತ್ರಿ ತೃದೇವತಾಃ 1೪೧ ॥ 

ತಸ್ಯ ಶೇದಾ ದಶಾಜ್ದಾನಿ ಶಾಂತಿಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ತರ್ಪಿತಾಃ 

ದಧಿಕ್ಸಿ ಕ್ಷೀರೇಣ ತೋಯೇನ ಫೃತೇನ ಮಧುನಾ ಸಹ ॥ ೪೨ ॥ 
ಯೇ "ಸ್ಪಸಂತಿ ವಿರೂಸಾಕ್ಟಂ ತೇಷಾಂ ವಾಸಸ್ತ್ರಿನಿಷ್ಟ ಸೇ 

ಮತ್ರಸಾದಾದ್ದ್ಮಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರ್ನಡೇವಾನುಸೆಮಿತು 1 ೪೩ ॥ 

ಭವಿಷ್ಯ ತಿ ಭೃಗುಕ್ತೆ ತ್ರ ೦ "ಕುರುಕ್ಸೆ ತ್ರಾದಿಭಿಃ ಸಮಂ | 

ಮಾರ್ತಂಡಗ್ರ ಹಣ್ ಪ್ಪಾ ಸ್ತೇ ಯವ” ಕ್ರ ತ್ಕಾ ಹಿರಣ ಯಂ ॥ ೪೪ ॥ 

ದತ್ವಾ ಶಿರಸಿ "ಯಃ ಸ್ಟಾ 3 ಭೃಗುಳ್ಳಿ ತ್ರೆ ಸೆ ಜೋತ್ತ ನು | 

ಅನಿಚಾಕೇಣ ತೆಂ ವಿದಿ ಸಂಸ್ಥಾತಂ ಕುರುಖಾಂಗಲೇ ! ೪೫ ॥ 

ಅಹಂ ಚೈವ ವಸಿಷ್ಯಾ ನಿ ಅಂಬಿಕಾ ಚ ಮಮ ಫ್ರಿ ಯಾ | 

ಸರ್ವದುಃ ಖಾಃ ಸಹಾ ದೇವೀ ನಾಮ್ನಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ? ಸುಂದರೀ TT 

ವಸಿಷ್ಯಾಮಿ ತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಸಹಿತೋ ಭ ಗುಕಚ್ಛಕೇ 

ಏನಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ಭೃಗುಕಚ್ಛೆ ಆಂಬಿಕಾ ತಥಾ I YEN 
ಭೃಗುಸ್ತು ಸ ಪುರಂ ಪ್ರಾಯಾದ ದ್ರ ಹ್ಮಘೋಸನಿನಾದಿತಂ 

ಬಾಗ ಜುಃಸಾಮಘೋಸೇಣ ಹ , ಥರ್ವಣನಿನಾದಿತಂ 1 ೪೮ ॥ 

ತತ್ರ ಶೀತ ಫೀ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ "ನೃಷಮುತ್ತ )ಜತೇ ನರಃ । 

ಸೆ ಯಾತಿ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯ ಮಿತೆ ನಂ ಶಂಕರೋಬ್ರ ನೀತ್ WH OF Nn 

ಮಾಡಿದವನ ಪಿತ್ರಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಂತರಾಗುವರು. 
ವಿರೂಪಾಕ್ಟ ನನ್ನು ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ನೀರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಗಳಿಂದ 
ಅಭಿಸೇಕಮಾಡಿದವರು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುರು. ದ್ವಿಜವರ್ಯನೆ | 

ವು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರ ಹದಿಂದ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು 

ಕುರುಕ್ಬೇತ್ರಾ ದಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗುವುದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದ 
ಯವವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಲೆಯಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಭೃಗುಕ್ಟೇತ್ರ ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದವನು 
ಕುರುಜಾಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದವನೆಂದು ಖಿ 

೪೬-೪೮. ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ ಈ ಭೃಗು 
ಕಚ್ಛ ಚ್ಛದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡು ವೆನು. ಶಂಕರನ" ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿ ದನು. 

| ಯೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಭೃಗುವು ಖುಗ್ಯಜು ಸ್ದಾ ಸಿಮಾಥರ್ವಣವೇದಗಳ 
ಧ್ರ ನಿಗಂ ತುಂಬಿರುವ ತನ್ನ ಪಟ್ಟ ಣಕ್ಕೆ ಹೋದನು. : 

೪೯. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವೃಷೋತ್ಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಶಿವ 
ಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನೆಂದು ಶಂಕರನು ಜೇಳಿದನು. 



೧೦೪೯ದ 

ಗೋ ರೆ ರಣ್ಯಂ ನಿನ ನೇಜಿ ಬ 2 ಯೇತಾ ಆ ಲಲಿತಾಶಿವೌ 

ನ ದುಃಖಂ ದುರ್ಭೆಗತ್ತೆ ಚ ವಿಯೋಗಂ ೩ ಪತಿನಾಸಹ 

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಾರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭ್ರಗುತೀರ್ಥಾಇಪ್ಲ 

ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಭೃಗುಂ ದೇವಾ ಪಶ್ಯೇದ್ವೈ ಸಾಂಡುನಂಡನ ॥ ೫೨ ॥ 

ಆಬ್ರ ಹ ಸದನಂ ಯಾವತ್ತ ತ್ರ ಸ ದ್ರೆ ನತ್ತ $ ಸಹ। 

ಸ್ನ್ನೋತಿ “ದೆ ಷ್ಟ "ನ ಪೋ 

ಸುವರ್ಣಶೃ ೦ಗೀಂ ಕನಿಲಾಂ ಸಯಸಿ ನೀಂ 

ಸಾಧ್ವಿ €೦ ಸುಶೀಲಾಂ ತರುಣೀಂ ಸ ಸವತ್ತಾ 

ದತ್ವಾದಿ ಜೇ ಸರ್ವವ್ರತೋಪಪನ್ನೇ 

“ವಂ ಚ ಯತಾ ತ್ವ್ಯಾತ್ತದಿಹೈ ವ ನೂನಂ ॥ ೫೪ ॥ 

ಸಮಾಃ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ತು ಸಪ್ತವೈ ಜಲೇ 
ಮ್ರಿಯೇಲ್ಗಭೇವ್ಟ್ವ್ವಾದಶವಸ್ನಿಮಧ್ಯೇ 1 

ಜಂಸ್ತ ಸುಂ ಶೂರವೃ ತ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ 

ತಕಾ ್ರಾತಿಥ್ಯಂ ಯಾತಿ "ಷಿ ಮತ್ತ ಧರ್ಮಾ ॥ ೫೫ ॥ 

೫೦. ಮಾನವನು ಚ್ಛೈೆತ್ರಮ ಸಾಸದಲ್ಲಿ 

ಸುಂದರಿನಾಮಕಳಾದ ಪಾರ್ಶತಿಯ ನ್ನು 

ದಾನಮಾಡಬೇಕು. 

೫೧-೫೩. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಶಿನರು ಪ್ರೀತರಾಗಲೆಂದು ಗೋ, ಭೂ 

ಹಿರಣ್ಯ ಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಬೇಕು.  ಭಗುತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಹೆಂಗಸು 

ದುಃಖ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ಪತಿ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಸ್ಮಿರ! 

ನಿತ್ಯವೂ ಭೃ ಫಗುಮಹೇಶ್ವ ರನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾನವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದರರೆಗೆ 

ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇ ೇೀವತೆಗಳೊಡನೆ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳು. 

| ೫೪, ಸುವರ್ಣಶೃಂಗವುಳ್ಳು ದೂ, ಕಪಿಳೆಯೂ, ಹ 'ಲನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ದೂ, 

ಸಾಧುವೂ, ಒಳ್ಳೆ ಯ ಸ್ವಭಾವ ವುಳ್ಳುದೂ, ಯೌವನವುಳ್ಳುದೂ, ಕರುವಿನಿಂದ 

ಶೂಡಿರುವುದೂ ಅದ ಹಸುವನ್ನು ಸಮಸ್ತವ ವ್ರ ಶ್ರ ತಗಳನ್ನಾ ಚಂಸಿದ ಬೌ ೨ ಹ್ಮಣನಿಗೆ 

ದಾನಮಾಡಿವ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. 

೫೫. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಶೂರವೃತ್ತಿಯಿ ; ಐ 

ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳೂ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳೂ 



೧೦೯೨ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮುಹಾಪುರೂಣಂ 

ಆ ಖ್ಯಾನಮೇತಚ್ಛ ಸದಾ ಯಶಸ್ಯಂ 

ರ್ಗ್ವ್ಯಂ ಧನ್ಯಂ ಪುತ್ರ 3 ಮಾಯುಷ್ಯಕಾರಿ । 

ಶೈಣ Ke ರ್ನಮೇತದ್ಧಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ | 

ಪರ್ನಣಿ ಪರ್ವಣಾ ದಮಿಾಥಸ್ಸ ದೈವ 1 ೫೬ ॥ 
ಸನ್ಯಾಸಂ ಕುರುತೇ ಯಸ್ತು ಭೈಗುತೀರ್ಥೇ ನಿಧಾನತಃ 
ಸಮೃ ತಃ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾ ನಂ; ಗಚ್ಛೆ ದೈ ಯಚ್ಚ ದುರ್ಲಭಂ 1 ೫೭ ॥ 
ಏತಚ್ಚು ತ್ವಾ ಭೃಗುಕ್ತೆ ೀಸ್ಕೋ ಉೀನದೇವೇನ ಭಾಷಿತಂ | 
ಪ್ರಹ ಷ್ಠ “ಧವನೋ ಭೂತ್ವಾ “ತ್ರೈ ವ ಸಂಸ್ಥಿ ತೋ ದ್ವಿಜಃ 1 ೫೮ ॥ 
ತಿಕೋಭಾವಂ ಗತೇ ದೇವೇ ಭೃಗುಃ ಕ್ರ ಶೆ (ಷ್ಲೋವಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತ ಮಃ । 
ಸ್ವಮೂರ್ಶಿಂ ತತ್ರ ಮುಕ್ತ್ವಾ ತುಬ ಹ | ಲೋಕಂ. ಜಗಾನುಹ ॥೫೯॥ 
ಭ್ರ ಗುಕಚ್ಛ ಸ್ಯ ಜೋತ್ಪ ಶ್ರಿಃ ಕಥಿತಾ ತವ ಪಾಂಡವ | 
ಸಂಕೆ ಕೀಪೇಣ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನೀ 1 ೬೦॥ 
ಏಿತತ್ತು ಣ್ಯಂ ಪಾಪಹರಂ ಕ್ಲೆ ಶ್ಸೇತ್ರಂ ಜೇನೇನ ಕೀರ್ತಿತಂ | 
ಚತುರ್ಯುಗಸಹಸ್ತೆ ಣ ನಿತಾಮುಹದಿನಂ ಸ್ಮ್ಮ ಎತೆಂ ॥1೬೧॥ 
ಪ್ರಾಪ್ತೇಬ ್ರಹ್ಮದಿನೇ ವಿಪ್ರಾ ಜಾಯತೇ ಯುಸಸಂಭವಃ | 
ನ ಸಶಾ ಮಿ ತ್ವಿದಂ ಕ್ಲೆ ಕತ ಮಿತಿ ರುದ್ರಃ ಸ್ವಯಂ ಜಗೌ 1೬೨ ॥ 

೫೬. ಯಶಸ್ಪರವೂ, ಸ ಶೈರ್ಗಸಾಧನನೂ, ಪುಣ, 'ಕರವೂ, ಪುತ್ರಾ ಯುಷ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದೂ ಆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾನಾಗಲೂ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಭಕ್ತಿ ಯಂದ ಕೇಳುವವನು ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಹೊಂದುವನು. 

. ಭೃಗುತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಸನ್ನ್ನಾ 3ಸವನ್ನು ಸಿ ಸ್ತೀಕರಿಸುವನನು 
ಮಡಿದ ತರುರಾಯ ದುರ್ಲಭವಾದ ಸಾ ತನವನ್ನು ಕತಯ 

೫೮. ಭೃಗೂತ್ತಮನಾದ ಆ ಬ್ಲಾ ್ರಹ್ಮಣನು ಶಂಕರನು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು 
ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಮುಖವುಳ ೈವನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ ನು. 

ರ೯, ಶಂಕರನು ಅದೃಶ್ಯ ನಾಗಲು ಭೃಗುವು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 
ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಬ್ರ ಹ್ಮಲೋಕಕ್ಷೆ ತೆರಳಿದನು. 

೬೦, ಯುಧಿಸಿ ರ! ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಕಲ ಪಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ 
ಏಕಚ್ಛದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೆ ಕೇ ಪವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವೆನು. 
೬೧. ಶಂಕರನು ಈಶಕ್ಸೇತ್ರವು ಪ್ರಣ )ಕರವೂ ಪಾಪನಾಶಕವೂ ಅಗಿರುವುದೆಂದು 

ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕುಯುಗಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನವಾಗುವುದು. 
೬೨. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನವಾದಕೂಡಲೆ ಯುಗವುಂಟಾಗುವುದು. ಆಗ 
ತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ರುದ ದನು ತಾನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. 



ಬ್ದ ಖಶೀತ್ಯು ತ್ರ ರಶತತಮೋ ಧಾ ಯಃ ೧೦೯೩ 
ನೆ ka 

ಯಂ ಶೃಣೋತಿ ತ್ವಿದಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಾರೀ ವಾ ಪುರುಷೋಃಪಿ ವಾ 

ಸಯಾತಿ ಪರಮಂ “ೋಕವಿಡಿ ರುದ್ರಃ ಸ್ವಯಂ ಜಗೌ ॥ ೬೩ ॥ 

ದೇವಖಾತೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿಂಡದಾನಾದಿಸಶ್ತಿ ಯಾಂ । 

ಯಾಂ ಕರೋಶಿ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಮಕ್ಸಯಫಲಾಂ ವಿದುಃ ॥ ೬೪ ॥ 

ಯ ಇಮಂಶ ಥೈ ಜುಯಾದೃಕ್ಸಾ ಭೃ ಗುಕಚ್ಛ ಸ್ಯ ವಿಸ್ತರಂ 1 

ಕೋಟಿತೀರ್ಥಫಲಂ ತಸ್ಯ ಭವೇಜ್ಹೆ 4 ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ 1 ೬೫ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀವಾ ಖಂಡೇ 

4«4ಭ ೈಗುಕಚ್ಛತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ, ವರ್ಣನಂ?'ನಾವ 

ದ್ವೈಕೀತ್ಯುತ್ತರಶತತವೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಉತ್ತ ಮಲೋಕವನ 

೬೪. ನರನು ಜೀವ ಭಿ 

ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ಟ ಯ ಛಲವನ್ನು ತ 
( 

೬೫. ಭ್ ಯಿಂದ ಭೃಗುಕಚ್ಛದ ಮಹಾತೃ ವನ್ನು 
ಚ್ಮ 

| 
ಟ್ 

ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿಯೂ ಕೋಟಿತೀರ್ಥದ ಫ ಲವು ಲಭಿಸುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂ ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರಃವಾಖಂಡದ್ದು 

“ಭೃ ಗುಕಚ್ಛ ತೀರ್ಥವ ಮಾಹಾತ | ವರ್ಣನ. ವಂ ಬ 

ನೂರಂಬತ್ತೆ ta ತನಿಯ ಅಧಾ 



1 ಶ್ರೀ1॥ 

ಅಥ ತ್ರ್ಯತೀತ್ಯುತ್ತ ರಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ 
ಕೇದಾರೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :.-- 

ಅತಃ ಪರಂ ಮಹಾರಾಜ ಗಚ್ಛೆ (ತ್ಯೆ €ದಾರಸಂಜ್ಞ ಕೆಂ! 

ಯತ್ರ ಗತ್ವಾ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರ ದಂ ಕೃತ್ವಾ ನಿಜೀಜ್ಜ ೮೦ | 

ಸಂಪೂಜ್ಯ ದೇವದೇವೇಶಂ ಕೇದರೋತ್ಸವ ೦ ಫಲಂ 'ಅಬೇತ್ Hon 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ:- 

ಕಥೆನುತ್ತ ಸುರಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೇದಾರಾಖ್ಯ 3 ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ವಯಂ । 

ಉತ ತ್ತರ ನರ್ನುಡಾಕೂಲೇ ಏತದ್ಧಿ ಕ ರತೋ 'ನದ Hu 

y € ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಪುರಾ ಕೃ ತೆಯುಗಸ್ಕಾ ದೌ ಶಂಕರಸ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಃ । 
ಭೃಗು ಜಾರಾಧಿತಃ ಕಪ್ಪ $ ಶ್ರಿಯಾ ಚೆ ಭೈ ಗುಕಚ್ಛ ಫೇ Han 
ಅಪನಿತ್ರ ಮಿದಂ ಹೆ ತ್ರ 0 ಸರ್ವವೇದವಿನರ್ಜಿತು 

ಭನಿಷ್ಯ 3 ನ ಪಶ್ರೇಷ್ಠ 'ಗತೇತ್ಯು ಕ್ಲ್ಯಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ HN 
ತಪಶ್ಚ 'ಚಾರೆ ವಿಪುಲಂ ಭೃಗುರ್ವಷ ಸಹಸ್ಪ: ಕಂ। 
ವಾಯುಭಕ್ಕೊ ಸ್ರೀ ನಿರಾಹಾರಶ್ಚಿರಂ ಧಮನಿಸಂತತಃ 1೫1೫ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಕೇದಾರೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:- ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 

ಶ್ರ | . ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಲವನ್ನು ಕುಡಿದು 
ಜಿಸಿ ಸದೆ ಕೇದಾರ ಕ್ಸ ತ್ರ ದ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. 

೨. ಯುಧಿಷಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆ _ಸುರನರ್ಯನೆ! ನರ್ಮದಾನದಿಯ 
ತಂ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೇದಾ ರೇಶ್ವರ ಕ್ಲೇತ್ರವು ಹೇಗುಂಟಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ 

ಪಿ-೪. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹಿಂಡಿ ಕೃತಯುಗದ 
ಯಲ್ಲಿ ಸ ಭೃಗುಕಚ್ಛಕದನ್ನಿ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಶಸ್ತನಾದ ಭೃ ಗುವು ಶಂಕರನನ್ನು 
ಇಧಿಸಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಈಕೆ ತ್ರವು ಅಪವಿತ್ರವೂ, ಸಮಸ ಸ್ವವನೇದವರ್ಜಿತವೂ 

ಆಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿ ದೇವಲೆ; ತಳ್ಳಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಳು. 
೫, ಆಗ ಭ್ಲೃಗುವು ಸಾನಿರವರ್ಷಕಾಲ ವಾಯುಭಕೆ, ಕಮೂ, ನಿರಾಹಾರಿಯೂ, 

ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಸ್ತನ ನೂ ಆಗಿ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ತಪಸ ಕನ್ನ ಮಾಡಿದನು. 



೧೦೯೫ 

ತತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ಛತಾಮಾಗಾಲ್ಲಿಂಗೀ ಭೂತೋ ಮಹ 

ಪ್ರಾಮುರ್ಭೂತಸ್ತು ಸಹಸಾ ಭಿತ್ವಾ ಪಾ ಾಲಸಪ್ತ ಶಂ HN 

ದದರ್ಶಾಂಥ ಭೃಗುರ್ದೇವಮೌತ್ಸಲೀಂ ಕೇಲಿಕಾಮಿನ | | 

ಸ್ತುತಿಂ ಚಕ್ರೇ ಸ ದೇವಾಯ ಸ್ಥಾ “ಪೇ ತ್ಯ ಂಬಕೇತಿ ೭ 

ಏನಂ ಸ್ತು ವಃ ಸ ಭಗವಾನ್ರೋವಾಚ ಪ್ರ ಪ 'ಪಸನ್ನಿ ವ । 

ಪುನಃ  ಪುನರ್ಭ್ಯಗುಂ ಮತ್ತಃ ಕಿಂ ನು ಸ್ರಾರ್ಥಯಸೇ ಮುನೇ 1೮॥ 

ಭೃಗುರುವಾಚ :-- 

ಪಂಚಕ್ರೋಶಮಿದಂ ಕ್ಟೇತ್ರಂ ಪದ್ಮಯಾ ಶಾ ಹಿತಂ ವಿಭೋ ! 

ಅಪವಿತ್ರಮಿದಂ ಸ್ರೇತ್ರಂ ಸರ್ವವೇದವಿವರ್ಜಿತಂ । 

ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ಚ ಪ್ರೋಚ್ಯ ಗತಾ ದೇವೀ ದಿವಂ ಪ್ರತಿ ॥೯॥ 

ಪುನಃ ಪವಿತ್ರತಾಂ ಯಾತಿ ಯಥೇದಂ ಶ್ಪೇತ್ರಮುತ್ತಮಂ | 

ತಥಾ ಕುರು ಮಹೇಶಾನ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಯದಿ ಶಂಕರ HW ೧೦॥ 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ: 

ಕೇದಾರಾಖ್ಯಮಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂಲ್ಲಿಂಗಮಾದ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ | 

ಕೃತ್ತೇದಮಾದಿಲಿಂಗಾನಿ 2 ಭವಿಷ್ಯಂ ಕಂತಿ ದಶೈವಹಿ ॥ ೧೧೫ 

ಏಕಾದಶಮವ್ಪ ಶ್ಯಂ ಹಿ ಶ್ಪೇತ್ರವ: ಮಧ್ಯೇ ಭವಿಷ್ಯ ತಿ 1 

ಪಾವಯಿಷ್ಯತಿ “ತತ್ತ ಬೀತ್ರೆ ಹಕಾದಶೆಃ ಸ್ವ ಯಂ ನಿಭುಃ ॥ ೧೨ ॥ 

1೭॥ 

೬. ಅನಂತರ ಮಹೇಶ್ವರನು ಸಪ್ಮಪಾತಾಳಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬೇದಿಸಿ 

ಲಿಂಗವಾಗಿ ಪ ಶ್ರತ್ಯಕ್ಟ ನಾದನು. 

೭. ಭೃ ಗುವು ಶಂಕರನನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಹಾರವ 

ದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿ ರುವ ಆಸಾ _ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾ ತ್ರ 

ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಸ್ತು ತಿಸಿದನು. 

೮. . ಮತಿಯು ಹೀಗೆ ಸ್ತು ತಿಸಲು ಆ ಶಂಕರನು ನಗುತ್ತ, “ಮುನಿಯ: 

ಪ್ರಾ ರ್ಥಿಸುವೆ??' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 

೯-೧೦. A ಗುವ್ರ : ಹೇಳು ಸತ್ತಾ ನ ಸ್ವಾ ಮಿ! ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹತ್ತುಮೈಲಿ 

ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಶ್ಬೇತ್ರ ವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರವೂ, ಸಮಸ್ತ ನೇವಿರರ್ಜಿತವೂ ಆಗುವು 

ಡೆಂದು ಶಖಿಸಿ ಸ್ಪ ರ್ಗ ಕೈ ತೆರಳಿದಳು... ಶಂಕರ! ನೀನು ಪ್ರ ಸನ್ನ ನಾಗಿದ್ದರೆ 

ಪ್ರ ಕ್ಪೇತ್ರ ವ್ರ ಸವಿತ್ರವ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. 

೧೧-೧೨. ಈಶ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆ! ಇದು ಕೇದಾರವೆಂಬ 

ಮೊದ ಅನ | ಅಂಗವಾಗಾವುದು ಇದು ಮೊದಲೆ ಸ ಡು ಇನ್ನು ಪತ್ತು ಲಿಂಗಗಳು 

ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಹನ್ನೊ ಂದನೆಯ ಲಿಂಗವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ ನಡುವೆ ಅದ್ಭಶ್ಯವಾಗಿ 

ಡದು. ಈ ಹನ್ನೊ ಂದನೆ ಲಿಂಗವು ಕೆ ಫೇತ್ರವ ವನ್ನು ಪವಿತ ಗೊಳಿಸುವುದು. 
ರೆ 

pM 



೩ ೫. ಶಿ € ಸ್ತಾಂಡಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಥಾನೈದ್ವಾ ದಶಾದಿತ್ಯಾ ಮತ್ತ ಸಾದಾತ್ತು ಮೂರ್ತಿತೆಃ 1 

ವಸಿಷ್ಯ ತಿ ಭೃಗುಳ್ತಿ ತ್ರೆ ( ಕೋಗದುಃಖನಿಬರ್ಹಣಾಃ 1 ೧೩ ॥ 

ದುರ್ಗಾಃ ಹ್ಯಸ್ಟ್ರಾದಶ ಥಾ ಶ್ಸೇತ್ರಸಾಲಾಸ್ತು ಷೋಡಶ । 

ಭೃಗುಕ್ಸೆ ತ್ರೆ! ೯ ಭವಿಷ್ಯ ೦ತಿ ನೀರಭವ್ರಾ ಶ್ತ ಮಾತರಃ 1೧೪ ॥ 

ಪವಿಶ್ರೀಕ ತಮೇತದ್ದಿ, ನಿತ್ಯಂ ಕ್ಸೇತ್ರಂ ಭವಿಷ್ಯ ತಿ 1 

ಮಾಘಮಾಸೇ ಹ್ಯುಸಃಕಾಲೇ 7 ಸ್ನಾತ್ವಾ ಮಾಸಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ॥ ೧೫ ॥ 

ಯಃ ಪೂಜಯತಿ ಕೇದಾರಂ ಸ ಗಚ್ಛೇಚ್ಛಿನಮಂದಿರಂ | 

ತಸ್ಮಿಂಸ್ಕೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ಟಾ ಪಿತ್ಯೂನುದ್ದಿಶ್ಯ ಭಾರತ । 

ಶ್ರಾದ್ವಂ ದದಾತಿ ವಿಧಿವತ್ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಾಃ ಪಿತಾಮಹಾಃ IH ೧೬ 1 
ಅತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸಮ್ಯಕ್ಕೇದಾರಾಖ್ಯಂ ಸವಿಸ್ತರಂ । 

ಸರ್ವಪಷಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವದುಃಖ ಪ್ರಣಾಶನಂ I ೧೭ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
14 ಶೇದಾರೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ' ನಾಮ 

ತ್ರ್ಯಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೧೩. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಭೃಗು 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸಹಿತರಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಕೋಗದುಃಖಗಳನ್ನು 
ನಿವಾರಿಸು:ವರು. | 

೧೪-೧೬. ಹಾಗೆಯೇ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ದುರ್ಗೆಯರೂ, ಹದಿನಾರು 
ಮಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರೂ, ನೀರಭದ್ರರೂ, ಮಾತೃ ದೇವತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ 
ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿ. ಇವರಿಂದ ಈ ಕ್ಸ್ನೇ ವು ನಿತ್ಯ ವೂ ಸವಿತ ತ್ರವಾಗುವುದು. ಮಾಘ 
ಮಾಸದ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ "ಜತೇಂದ್ರಿ ಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂದು 
ಕೇದಾರೇಶ್ವ ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವರು ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವರು. ಆ ತೀರ್ಥ 
ದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸಿತ್ಚಗಳನ್ನು ದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಶ್ರಾದ ದ್ಹಮಾಡುವವನ ಪಿತಾ 
ಮಹರ. ಸಂತುಷ್ಟ ರಾಗು ವರು” 

೧೭. ಹೀಗೆ. ನಿನಗೆ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿದರಿಸುವುವೂ, ಪುಣ್ಯ 
ಕರವೂ, ಸಮಸ್ತ ದುಃಖನಾಶಕವೂ ಆದ ಕೇದಾರನೆಂಬ ಕ್ಲೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ 

ನು ಲ್ನ ೨ 
ನಾಗಿ ಹೇಳಿರು ವೆನು. 

ಇನ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಶ್ಕೀಸಾ ) ಆದನುಹಾಪುರಾಣದ ಬದನೆಯ ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರವಾ ವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

64 ಕೇದಾರೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ನರ್ಣನ?'' ವೆಂಬ 
ನೂರೆಂಬತ ತ ಮೂರನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದುದು 



ಅಥ ಚತುರಶೀತ್ಸುತ್ತರಶತತಮೋತ ಧ್ಯಾಯಃ 

ಧೌತಪಾಸತೀರ್ಥಮಾಹಾ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:- 

ಧೌತಸಾಪಂ ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ೇದ್ಭ ಎಗುತೀರ್ಥಸಮಿಾಪತಃ। 

ವೃಷೇಣ ತು ಭೃ ಗುಸ್ತ ತ್ರ “ಜಿಯೋ ಭೂಯೋ ಧುತಸ್ತತಃ HOH 

ಧೌತಸಾಷಂ ತು ತತ್ತೇನ ನಾಮ್ನಾ ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಂ | 
ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಮಹಾದೇವಸ್ತುಷ್ಟ್ಯರ್ಥಂ ಭೃಗುಸತ್ತಮೇ HSH 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶಾಶ್ಮೇನಾಃಪಿ ನರೇಶ್ವರ । 

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಾಂತ್ರಕಾರ್ಯಾ ವಿಜಾರಣಾ ॥೩॥ 
ಯಸ್ತು ಸಮ್ಯಗ್ವಿಧಾನೇನ ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ತಾ ರ್ಚಯೇಚ್ಛಿ ವಂ । 

ದೇವಾನ್ ಪಿತೂ ನ್ ಸಮಭ್ಯಚ್ಯ ೯ “ಮುಚ್ಯ ತೇ ಸರ್ವೆಸಾತಕೈಃ HY 

ಬ್ರಹ ಹತ್ಯಾ ಗವಾಂ ವಧ್ಯಾ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ | 

ಸ್ರವಿಶೇನ್ನ "ಸದಾ ಭೀತಾ ಪ ಸ್ರವಿಷ್ಟಾಂಪಿ ಕ್ಸ ಕ್ರಯಂವ ್ರಜೇತ್ uN 

ಶ್ಮ™್ಯನಣ?೫ನಂ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಧೌತಪಾಸತೀರ್ಥಮಾಹಾತ  ತನರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಭ ಭೃಗು ತೀರ್ಥ 

ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಧ ಧೌೌತಪಾಸಪ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲಿ ವ ಕ ಸೆಭವು ಭ್ರ ಗು 
atl 

ವನ್ನು ಅನೇಕಸಾರಿ ತಿವಿದಿರುವುದು. 

೨. ಆದ್ಧರಿಂದ ಆ ತೀರ್ಥವು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಧೌತಪಾಪವೆಂದು 

ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಭೃ )ಗುವಿನ ಸಂತೋಷಕ ಕ್ಟಾಗಿ ಮಹಾದೇವನು 

) ಶಾಶ ದಿಂದಲಾದರೂ ಮಿಂದವನೂ ಸಕಲಪಾಪಗಳಿಂದ 

೫, ರ! ಆ ದು ವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಗೋಹತೈಗಳು ಭಯದಿಂದ 

ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ ನಾಶ ಗುವುವು. 



೧೦೯೮ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

ಆಶ (ರ್ಯಭೂತಂ ಲೋಕೆಉಸ್ಕಿ ನೃಫಯಸ್ವ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ । 
ಸ್ರವಿಶೇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಯಥಾ 3 ಧೌತಸಾಷ್ಮ ನಿ ॥೬॥ 
ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ಸಮಂ ಸಾಂ ಭವಿತಾ ನೇಹ ಕಿಂಚನ 
ಕತ” ವಾ 'ಾತಸಾಪೇ ತುಪ್ರ ನಿಷ್ಟಂ ನಶ್ಯತೇ ದ್ವಿಜ । 
ಏತದ್ದಿಸ್ತರತಃ ಸರ್ವಂ ಪೃ ಚ್ಛಾ ವಿ ನದ ಸೌತುಕಾತ್ 1 ೭॥ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ : — 

ಆದಿಸರ್ಗೇ ಪುರಾ ಶಂಭುರ್ಬ್ರಹ ಣಃ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ನಃ । 
ನಿಕಾರಂ ಪಂಚಮಂ ದೃ ಷಾ ಶಿರೋತ್ನ ಮುಖಸನಿ ಭಂ HCH 
ಅಂಗುಷ್ಠಾ ಂಗುಲಿ ಯೋಗ” ತಚ್ಛೆ ರಸ್ತೆ ಸ ಸ್ಸ್ ಂತಿತಂ | 
ಕೃತ್ತಮಾತ್ರೇ ತು ಶಿರಸಿ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಭವತ್ತದಾ 1೯॥ 
ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ಬಯುತಶ್ಹಾ ಸೀಡುತ್ತ ರೇ ನರ್ಮದಾ ತಬೇ । 
ಧಾನಿತಂ ತು ಯತೋ ರಾಜನ್ಹೃಷೇಣ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿನಾ 1೧೦॥ 
ತತ್ರ ಧೌತೇಶ್ವ ರೀಂ ದೇವೀಂ ಸ್ಥಾಪಿತಾಂ ವೃಷಭೇಷಣ ತು । 
ದರರ್ಶ ೯ ಭಗವಾಂಛಂಭು। ಸರ್ವದೆ ಫನತಪೂಜಿತಾಂ Hon 
ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಧೌತೇಶ್ವರೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಕಾನಿನಾಶಿನೀಂ । | 
ತತ್ರ ನಿಕಿ ಶ್ರಮಮಾಜಶ್ಶ ಶಂಕರಸ್ರ್ರಿಷ ಕ್ರರಾಂತಕಃ ' ॥೧೨॥ 

೬. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;-ಇದಿ ್ರಿಜವರ್ಯನೆ!  ಧೌತಪಾಸಕ್ಟೇತ್ರ 
ವನ್ನು ಬ ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯು ಹೇಗೆ ಪ ರ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. 
ಇದನ್ನು ಹೇಳು. 

೭. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವಿಲ್ಲ. ಅದು 
ಧೌತಪಾಪಕ್ಟೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಾಶವಾಗುವುದು? ಇದನ್ನು 
ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳುತೆ ತನೆ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳು. 

೮-೧೨. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಥವ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಕಾರವಾದ 
ಕುದುರೆ ಮುಖದಂತಿರುವ ಐದನೆ "ತಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆದನ್ನು ಅಂಗುಷ್ಕದ 
ಬರಳಿಧಿಂದ ॥ ಕತ್ತ ಶಿರಿಸಿದನು. ನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಬ ್ರಹ್ಮಣತ್ಯೆ ಯುಂಟಾ 
ಯಿತ ಜ್ರ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ | ಶೂಡಿದವನಾದನು. ಆಗ ವ, ಷಭವು 

ಧೌತೇಶ್ತ ರೀದೇನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಪೂಜ್ಯನಾದ ಹ ಸಸಲಶೇವ ಪೂಜ್ಯಳೂ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು. ನಾಶ 
ಸೋಲುವವಳ ಆದ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಶ ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 



ಚತುರಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋ9ಧ್ಯಾ ನಃ ೧೦೯೯ 

ಸ ಶಂಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ವಿಹೀನಂ 

ಮೇನೇಂತ್ಮಾನಂ ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಪ್ರಭಾವಾತ 
ಸುವಿಸ್ಮಿತೋ ದೇವದೇವೋ ವರೇಣ್ಯೊ 

ದೃ ಹ್ಯಾ ದೂರೇ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಕಾಂ ಚ ತೀಥಾ 

ವಿಧೌತಪಾಪಂ ಮಹಿತಂ ಧರ್ಮಶಕ್ಕಾ 

ವಿಶೇನ್ನ ಹತ್ಯಾ ದೇವೀಭಯಾತ್ರಭೀತಾ 
ರಕ್ತಾಂಬರಾ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯೋಪಯುಕ್ತಾ 

H ೧೩8 

ಕೃ ಷ್ಹಾ ನಾರೀ ರಕ್ತ ದಾಮಪ್ಪ ಸಕ್ತಾ H ೧೪ 

ಮಾಂ ನಾಂಭಂತೀ ಸ್ರ ಸಂಧದೇಶಂ ರಹಸ್ಯೇ 

ಗ್ರಭಾವಾತ್ | ದೂರೇ ಸ್ಥಿತಾ ಸೀರ್ಥನರ್ಯಪ 

ಸಂಚಿಂತ್ಯ ದೇವೋ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾರಿ 

ರ್ವಾಸಾಯ ಬುದ್ಧಿಂ ತತ್ರ ತೀಥೆ 

ವಿಮೃಶ್ಯ ದೇವೋ ಬಹುಶಃ ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ವಯಂ 

ನಿಧೌತಪಾಪಃ | ಪ ಪ್ರಥಿತಃ 3 ಸೃಥಿ 

೧೩. ಆ ಶಂಕರನು ತಾನು ಆ ತೀರ್ಥದ _ ಪ, ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. 

ಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದನು. ಅ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯ 
ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಿತನಾದನು. 

೧೪-೧೫. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯು ದೇವೀಭಯದಿಂದ ಧೌತಪಾಪ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರದು.  ರಕ್ತವಸ್ತವನ್ನುಟ ನಳೂ, ರಕ್ಷ 

ದವಳೂ, ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಳೂ ಆಗಿ ಸ್ತ್ರೀರೂಪವನ್ನು 
ನನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿರಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಈ ತೀರ್ಥದ 

ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಂದಾಲೋಚಿಸಿ ಶಂಕರನು ಆ ತೀ 

ಇಚ್ಛೆಸಿದನು. 

೧೬. ಶಂಕರನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಆ ತೀರ್ಥವು 

ವಿಧೌತಪಾಪವೆಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡು 

೧೭. ಮಹಾರಾಜ! ಅದು ಮೊದಲೊ ಂಡು 

ಲಾಡಿಸುವ ಆ ತೀರ್ಥವು ನರ್ಮದಾತಟದಲ್ಲಿ ॥ ನೆಲೆಸಿತು. 



ಗಿ೧೦೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ | 

ಅಶ್ವಯುಕ್ಳುಕ್ಲ ನವಮಿ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ । 

ದಿನತ್ರಯಂ ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಪ್ತ ಮ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷತಃ | ॥ ೧೮ ॥ 

ಸಮಾಪೋಷ್ಯಾಸ್ಟ್ಯ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ. ಸಾಂಗಂ ವೇದಂ ಪಶೇತ್ತುಯಃ । 

ಅಹೋ ರಾತ್ರೇಣ ಚೈಕೇನ ಖುಗ್ಯಜುಃ ಸಾಮ ಸಂಜ್ಞ ಕಂ 1೧೯॥ 
ಅಭ್ಯಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಯಾ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ । 

ವೃಷಲೀಗಮನಂ ಚೈವ ಯಶ್ಚ ಗುರ್ವಂಗನಾಗಮಃ ೨೦ ॥ 
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಬ್ರ ಹ್ಮರಸೋತ್ಕ ಸ್ಟೇ 'ಕುಂಭೇನೈವ ಪ್ರ ಪ್ರಮುಚ್ಕತೇ। 

ವಂಧ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿ ಜ್ ( ಜನನೀ ಯಾತು ಕಾಕನಂಧ್ಯಾ ಸು ತಪ: ಜಾ Il ೨೧॥ 
ಸಾಃಪಿ ಕುಂಭೋದಕ್ಕೆಃ ಸ್ನಾತಾ ಜೀವತ್ಪುತ್ರಾ ಪ್ರಜಾವತೀ 

ಅಪಶಸ್ತು ನರೋ ೋಷ್ಯ ಖುಗ್ಯಜುಃ ಸಾಮಸಂಭವಾಂ 1 ೨೨ ॥ 
ಯಚಮೇಕಾಂ ಜಪನ್ವಿಪ್ರಸ್ತಥಾಪರ್ವಣಿ ಯೋ ನೃಪ । 

ಅನೃಚೋಪೋಷ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಜಪೇದ್ವೈ ನೇದಮಾತರಂ | ೨೩ ॥ 
ಜಪನ್ನನಮ್ಯಾಂ ನಿಪ್ರೇಂದ್ರೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪಸಂಚಯಾತ್ । 

ಏವಂ ತು ಕಥಿತಂ ತಾತ ಪುರಾಣೋಕ್ತಂ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ೨೪ ॥ 
ಧೌತಪಾಪಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ೦ ಶಿನೇನ ಕಥಿತಂ ಮಮ । 

ಪ್ರಾಣತ್ಯಾ ಗಂತುಯಃ ಕುರ್ಯಾಜ್ದಲೇ ವಾಂಗ್ನ್ ಸ್ಥ ಲೇಸಿ ಮಾ॥ ೨೫ ॥ 

ಸ ಗಚ್ಛ 3 ವಿಮಾನೇನ ಜ್ವಲನಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಃ । 

ಹಂಸಬರ್ಹಿಪ್ರ ಯುಕೆ ಕೇನ ಸೇವ್ಯ ಮಾನೊಸ ಕೈರೋಗಣೈಃ ॥ ೨೬ ॥ 

೧೮. ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಸದ ಸಪ್ತಮಿಯಿಂದ ನವಮಾವರೆಗೆ 
ಮೂರು ದಿನಗಳು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಫಲ ಲಪ್ರದಗಳು. 

೧೯-೨೭. ಅಷ್ಟ ಮಾದಿನ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಖುಗಾದಿ ಮೂರು 
ವೇದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪಠಿಸಿದವನು ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ 

ದತ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ ನಗುವನು. ವ ಸ ಷಲೀಗಮನ, ಗುರುಪತ್ತೀಗಮನ 
ಮಾಡಿದವನೂ ಬ್ರಹ್ಮ (ವೇದ) ರಸದಿಂದ "ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಾದ ಕುಂಭೋದಕದಿಂದ 
ಪಾನಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಬಂಜೆಯೂ, ಕಾಕನಂಧ್ಯೆ ಯೂ, ಮಡಿಯುವ 
ಮುಕ್ಕ ಳುಳ್ಳ, ವಳೂ ಕುಂಭೋದಕದಿಂದ ಮಿಂದರೆ ಸಂತತಿಯುಳ್ಳ ವಳಾಗುವಳು. 
ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಗಾದಿ ವೇದಗಳ ಯಕ, ನ್ನು ಪಠಿಸವ ಮಾನವನು ಉಪವಾಸ 
ಮಾಡಿ ವೇದಮಾತೆಯಾದ ಗಾಯತಿ ಯನ್ನು, ಜಪಿಸಿದರೆ ಪಾಪಮುಕ್ತನಾಗು 
ವನು. ಮಹಾರಾಜ! ನಾನು ಹೀಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ 
ಶಿವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಭಾತಪಾಸಸ್ಸೇತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರು 

ಎಲಿ ವೆನು. ಗಲಿ, ನೆಲದಲ್ಲಾ ಗಲಿ ಅಗ್ಗಿ ಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಾ ಣವನ್ನು 



ಶಿವಸ್ಯ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ಸುರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಂ । 

ಕ್ರೀಡತೇ ಸೆ ಆಚ್ಛ ಯಾ ತತ್ರ ಯಾವಚ್ಚ ಂದ್ರಾರ್ಕತಾರಕಂ ॥ ೨೭ ॥ 

ದೌತಸಾಸೇ ತು ಯಾ ನಾರೀ ಕುರುತೇ ೩ ಪಾ ತಾಣಸಂಕ್ಸ್ಠ ಯಂ । 

ತತ್ವ ಮಹಾದೇವ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಪುರುಷತ್ವ ಮನಾಪು 

ಅಥ ಕಿಂ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಶುಭಂ ವಾ ಯದಿ ವಾಃಶುಭಂ। 
ತದಕ್ಟಯಘಲಂ ಸರ್ವಂ ಧೌತಫಾಷೇ ಕೃತಂ ನೃಪ ॥ ೨೯॥ 

ಸನ್ಯಸೇನ್ನಿಯಮೇನಾನ್ನಂ ಸನ್ಯಸೇದ್ವಿಷಯಾದಿಕಂ । 

ಫಲಮೂಲಾದಿಕಂ ಚೈವ ಜಲಮೇಕಂ ನ ಸಂತ್ಯಜೇತ್ H ೩೦ ॥ 

ಏನಂ ಯಃ ಕುರುತೇ ಪಾರ್ಥ ರುದ್ರಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛ ತಿ | 

ತತ್ರ ಭುಕ್ತ್ವಾಂಖಲಾನ್ ಭೋಗಾ ನ್ ಜಾಯತೇ ಭುವ ಭೂಪತಿ 

ಇತಿಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಶಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಶೇವಾಖಂಡೇ 

««ಧೌತಪಾಪತೀರ್ಥವರಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ?? ನಾಮ 
ಚತುರಶೀತ್ಕುತ್ತ ರಶತತಮೋತಧ್ಯಾಯಃ 

ತ್ರ  ಜಿಸಿದವನು ಗೂ ಗಳಿಗೆ. ಸಮ ವಾದ 

ಮಯೂರಗಳು ಕಟ್ಟಿ ರುವ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತೆ 

ಸುರದುರ್ಲಭವ ಇದ ಶಂ ಕರನ ಸ ಇ ನವನ್ನು "ಸೇರುವನು. 

ನಕ್ಬತ್ರಗಳಿರುವವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸ ನವರು. 

ಲ ಈ ಧೌತಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ನಾರಿಯು 

ಜನಿಸುವಳು, 

೨೯. ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ಥಧೌತಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮಾ 

ಶುಭಕಾರ್ಯವಾ ಗಲಿ ಅಶುಭಕಾರ್ಯನಾಗಲಿ ಅದು ಅಕ್ಸಯವಾದ ಫಲವನ್ನು 

ಕೊಡುವುದು. 

೩೦. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ » ವಿಷಯಾದಿಗಳು, ಫಲಮೂಲಾದಿಗಳು ಇ 

ಬಿಡಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು. 

೩೧. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವರು ರುದ್ರಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವನು. 

ಭೋಗಗಳನ್ನೂ ಭುಂಜಿಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗುವನು. 

pe 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದ 

ಸ್ರೀ ಸ್ಟಾ ) ೦ದಮುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅವಂತ್ಮ ಖಂಡದ ಮೂ 

44 ಗೌತಪಾಪತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನ?' 'ವೆಂ 
ನೂರೆಂಬತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 
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| ಶ್ರೀಃ | 

ಅಥ ಪಂಚಾತೀತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಃಧ್ಯಾಯಃ 

ಏರಂಡೀತೀರ್ಥಮಾಹಾಶ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮ ಹೀಪಾಲ ಏರಂಡೀತೀರ್ಥಮುತ್ತ ಮಂ । 

ಸ್ದಾ ನಮಾತ್ರೆ (ಣ ತತ್ರೈನ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರಣಶ್ಯ ತ್ರಿ. lH OH 

ಮಾಸಿ ಜಾತ್ಮಯುಜೇ ತತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಸಕ್ಟೇ ಚತುರ್ದಶೀಂ | 

ಸೋಷ್ಯ ಪ್ರಯತಃ ಸ್ನಾತಸ್ತರ್ಪಯೇತ್ಪಿತೃದೇನತಾಃ ॥ ೨॥ 
ಪುತ್ರರ್ಧಿರೂಪಸಂಪನ್ನೋ ಜೀವೇಚ್ಚ ಶರದಾಂ ಶತಂ । 

ಶಿವಲೋಕಂ ಮೃತೋ ಯಾತಿ ನಾಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥೩॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರಾ 0 ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

«ಏರಂಡೀತೀರ್ಥಮಾಹಾ ತ್ಮ™್ಯವರ್ಣನಂ??ನಾಮ 

ಪಂಚಾಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋ$ ಧ್ಯಾಯಃ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಏರಂಡೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮಹಾರಾಜ! ಬಳಿಕ 
ಉತ್ತಮನಾದ ಏರಂಡೀ (ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುವುದ 
ರಿಂದಲೇ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಯು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. | | 

೨. ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಯುಜಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಸದ ಚತುರ್ದಶೀದಿನ ಸ್ನಾನ 
'ಮಾಡಿ ಶುದ ನಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು. 

೩, ಅವನು ಪುತ್ರಸಂಪತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ನೂರು 
ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಿ ಮೃ ತನಾಗಿ ಶಿವರೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

| ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ (ಕೆಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ ವಾದ 
ಶ್ರೀಸ್ಗಾ ಂದಮಹಾಪುರಾ ಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನ ನಂತೃ ಖಂಡದ ಮೂ: ನೆಯ ಕವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

" ಎರೆಂಡೀತೀರ್ಥೆಮಾಹಾತ್ತ ನರ್ಣನ”ೌ'ವೆಂಬ 
ನೂರೆಂಬತ್ತೆ )ದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು 'ಮುಗಿದುದು. 



ತನಖಲೇ ಶೃರತೀರ್ಶಮಾ ಹಾತ್ಮ ನೆಣ? ಸಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮ ಹೀಪಾಲ ತೀಘಃ 
ಗರುಡೇನ ತ ತಪಸ್ತ ಪ್ತಂ ಪೂಜ ಯತಾ 

ತಪೊ ನೀಜಪೈ $ ಕೃ ಶೀಭೂತೋ" ದೃ ಹೊ ಶ್ರ 
ತತಸ್ತು ಸೊ € ಮಹಾದೇವೋ ಸ ನತ್ಸೆಯಂ. ನುನೋಜನಂ । 
ಉವಾಚ ಸರಮಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕ HAN 
ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತೇ ಮಹಾಭಾಗ 'ವರಂ ವರಯ ಸುವ್ರತ । 

ದುರ್ಲಭಂ ತಿ. ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದದಾಮಿ ತವ ಖೇಚರ HN 
ಗರುಡ ಉವಾಚ: 2 

ಇಚ್ಛಾಮಿ ನಾಹನಂ ವಿಷೊ ದ್ವಿ ೯ಜೇಂದ್ರ ತ್ವಂ ಸುರೇಶ್ವರ 

ಪ್ರಸನ್ನೇ ತ್ವಯಿ ಮೇ ಸರ್ವಂ 'ಭವತ್ನಿ ತಿ "ಮತಿರ್ಮಮ ॥೫॥ 

H ON 

NN 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಕನಖಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

ಹತ್ರೆ 

೧-೩. ಮಹಾರಾಜ! ಬಳಿಕ ಕನಖಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, 
ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡನು ಹುಟ್ಟಿ ದ ಕೂಡೆ ನೂರು ದಿವ್ಯವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು 
ಫೂಜಿ ನು ಬಳಿಕ ಶಂಕರನು ತಪೋಜಪಗಳಿಂದ 

ರುಡನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂ ತುಪ್ಪ ನಾಗಿ ಈ ಉತ್ತಮ 

ಶಾಲಿ ು! ನಾನು ನಿನ್ನ ಛಿ ಸಂತುಷ್ನನಾಗಿರುವೆನು. 

ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಲ ವಾದ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಜೇಳಿಕೊ.?' 

೫. ಗರುಡನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಶಂಕರ! ನಾನು ವಿಷ್ಣು ವಿಗೆ ವಾಹನ 

ವಾಗಲು ಬಯಸುವೆನು. ನೀನು ಪ್ರಸಸ್ತನಾದರೆ ನನಗೆನ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ 

ದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. | 



೧೧೦೪ ಶ್ರೀೀಸ್ತಾ ಿಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಉವಾಚ: 

ದುರ್ಲಭಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ತಾತ ಯೋ ವರಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೊಆನಘ । 

ದೇವದೇವಸ್ಯ ವಹನಂ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರತ್ವಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ॥1೬॥ 

ನಾರಾಯಣೋದರೇ ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ । 

ತ್ವಯಾ ಸ ಕಥಮೂಹ್ಯೇತ ದೇವದೇವೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥೭॥ 

ತೇನೈನ ಸ್ಥಾಪಿತಶ್ಚೇಂದ್ರಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಕೇ ಸಚರಾಚರೇ । 

ಕಥಮನ್ಯಸ್ಯ ಚೇಂದ್ರತ್ವಂ ಭವತೀತಿ ಸುದುರ್ಲಭಂ 1೮॥ 
ತಥಾಂಸಿ ಮಮ ವಾಕ್ಕೇನ ವಾಹನಂ ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯಸಿ 

ಶಂಖಚೆಕ್ರಗದಾಪಾಣೇರ್ನ್ವಹತೋಪಿ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ 1೯॥ 

ಇಂದ್ರಸ್ತಂ ಪಕ್ಸಿಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ । 
ಇತಿ ದತ್ತ್ವಾ ವರಂ ತಸ್ಮಾ ಅಂತರ್ಧಾನಂ ಗತೋ ಹರಃ noo 

ತತೋ ಗತೇ ಮಹಾದೇವೇ ಹ್ಯರುಣಸ್ಯಾಂನುಜೋ ನೃಪ | 
ಆರಾಧಯಾಮಾಸ ತದಾ ಚಾಮುಡಾಂ ಮುಂಡಮುಂಡಿತಾಂ ॥ ೧೦ ॥ 

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಬಹುಭೂತಸಮನ್ಮಿತಾಂ | 

ಯೋಗಿನೀಂ ಯೋಗಸಂಸಿದ್ಧಾಂ ವಸಾಮಾಂಸಾಸವಪ್ರಿಯಾಂ H ೧೨॥ 

೬. ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನಿರ್ದ್ಮಷ್ಟನೆ! ನೀನು ಬೇಡಿದ 

ವರವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದುದು. ದೇವದೇವನಾದ ಆ ನಾರಾಯಣ 

ನನ್ನು ಹೊರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದುದು. 

೭. ಆ ನಾರಾಯಣನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ತ್ರಿಭುವನವೇ 

ಇರುವುದು. ನೀನು ಜಗದ್ಗು ರುವಾದ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರುತ್ತೀಯೆ? 
೮. ಅವನೇ ಈಪ್ರ ಸಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವನು. ಬೇಕೆ 

ಯವರಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ' ಇಂದ್ರತ್ವವು ಹೇಗುಂಬಾಗುವುದು ? 

೯, ಹಾಗಾದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಈ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ 
ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು' ಹೊರುತ್ತಿರುವ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಾಹನ 
ವಾಗುವೆ. | 

೧೦. ನೀನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜನಾಗುವೆ; ಇದು ನಿಶ್ಚಯವು. 
ಶಂಕರನು ಹೀಗೆ | ಅವರಿಗೆ. ವರನನ್ನಿತ್ತು, ಅದ ೈಶ್ಯನಾದನು. 

೧೧-೧೨. ಶಂಕರನು ಹೊ ರಟುಹೋಗಲು ಅರುಣನ ತಮ್ಮನಾದ ಗರುಡನು 
ಮುಂಡಮಾಲೆಯಿಂದ ಆಲಂಕಾರಗೊಂಡವಳೂ, ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿನಿಯೂ, ಅನೇಕ 
ಭೂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವಳೂ, ಯೋಗಿನಿಯೂ, ಯೋಗಸಿದ್ದಳೂ, ಮೇದಸ ಸ 
ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ವಳೂ ಆದ ಚಾಮುಂಡೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. 



ಧ್ಯಾತಮಾತ್ರಾ ತು ತೇನೈನ ಪ ಪ್ರತ್ಯ 

ಜಾ 'ಎಂಧರೇ ಇ ಯಾ ಸಿದ್ದಿ! ಕಾ: ಲೀನೆ ಸೆ 

'ಸಮಗ್ರಾ ಸಾ ಭೃಗು ಸ ಕ್ಲ್ನೇತ್ರೇ ಸಿದ್ಧ ಫ್ಸೇತೆ ತು  ಸಂಸ್ಥಿ ತಾ । 

ಚಾಮುಂಡಾ ತತ್ರ ಸಾ ದೇವೀ ಸತ್ತೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ॥ ೧೪ ॥ 
ಸಂಸ್ತುತಾ ಯಷಿಭಿರ್ದೇನೈ ರ್ಯೊಗಕ್ತೆ (ಮಾರ್ಥಸಿದ್ದ ಯೇ | 
ನಿನತಾನಂದಜನನಸ್ತ ತ್ರ ತಾಂ ಯೋಗಿನೀಂ ನೃಪ । 4 
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರ ಸಾದಯಾಮಾಸ ಸ್ತೋತ್ರೆ ರ್ನೈದಿಕಲಾತಿಕ್ರಃ ॥ ೧೫ ॥ 

ಗಜ” ಉವಾಚ: 

ಯಾಸಾಕ್ಟು ತ್ಕ್ಹ್ಪಾಮಕಂಠಾ ನವರುಧಿರಮುಖಾ ಪೆ ಶ್ರೀತಪದ್ಮಾ ಸನಸ್ಥಾ 
ಭೂತಾನಾಂ. ವೃ ತೆ ೦ದೈಃ ಪಿತೃವನನಿಲಯಾ ಕ್ರೀಡತೇ ಶೂಲಿಹಸಾ. 

ಶಸ್ತ್ರಧ್ವಸ್ತಪ ್ರವೀರವ್ರಜರುಧಿರಗಲನ್ನುಂಡವ ಗು ಲೋತ್ತರೀಯಾ 
ದೇವೀ ಶ್ರೀವೀರಮಾತಾ ವಿಮಲಶಶಿನಿಭಾ ಪಾತು ನಶ್ಚರ್ಮಮುಂಡಾ ॥ 

ಯಾಸಾಕು ತ್ಮಾ ಮಕಂಠಾ ವಿಕೃತಭಯಕರೀ ತ್ರಾ ಸಿನಿ ನೀ ದುಷ್ಟ ತಾನಾಂ 

ಮುಂಚಜ್ಜ್ವಾ ಲಾಕಲಾಪೈ ರ್ದಶನಕಸಮಸ್ಯೆ $ ಖಾದಿ ಪ್ರೆ ತಮಾಂಸಂ | 

ಸಿಂಗೋಥೆಜ್ಟ ದ್ದ ದ್ಧ ಜೂಟಾರವಿಸಪೃ ಶತನುವಾ ಘೂ ಚರೊ ತ್ತ ರೀಯಾ 

ದೈತೆ ಕ್ರೈರ್ಯಕ್ತ ರಕೊ ಫಂ ಸ್ಸ ರಸುರಥಮಿತಾ ಸಾತು” ವಶ್ಚ ರ ಮುಂಡಾ ; 

೧೩-೧೫. ಅವನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಬ ಸ್ರತ 

ಳಾದಳು. ಜಾಲಂಧರ, ಕೌಲೀನ, ಉಡ್ಕ್ರೀಶ ಇವು 

ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಭೃಗುಕ್ತೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕ್ವ ದಲ್ಲಿ ; 

ಗಳಿಂದಲೂ, ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಮಿಂಡೆಯು ಜನರ 

ಯೋಗಕ್ಸ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದಳು. ಮಹಾರಾಜ! ಗರುಡನು ಆ ಯೋಗಿನಿ 

ಯನ್ನು ವೆ ದಿಕ ಲೌಕಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದನು. 

೧೬. ಗರುಡನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೃಶವಾದ ಕಂಠವುಳ್ಳ 

ವಳೂ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಕ್ತವುಳ್ಳ ವಳೂ, ಪ್ರೇತಸದ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವಳೂ, 

ಭೂತಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಕೂಡಿದವಳೂ, ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿನಿಯೂ, ಶೂಲ 
ಓಕೆ 

ಧಾರಿಣಿಯೂ, ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನಾಶಗೊಂಡ ಬೆ ಯೋಧರ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ 

ಮುಂಡಮಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರೀಯಾಕಾರವಾಗಿ ಧರಿಸಿದವಳೂ ವೀರ 
1 ಟ್ 

ಬ್ರ ಸಾಗ ಸ್ು ನ yn, ಜಾ ಮಾತೆಯೂ, ಶುದ್ಧನಾವ ಚಂದನಂತಿರುವವಳೂ ಆದ ಚಾಮುಂಡೆಯ: 
pe 

೧೭, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೃ ಶವಾದ ಕಂಠವುಳ್ಳ ವಳೂ ವಿಕಾರರೂಪಳೂ, ಭಯ 

ವನ್ನುಂಟು ಮಾಡು ವವಳೂ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಭಯಂಕರಳೂ. ಆಗ್ಗಿ ಯ ಬ್ರಾ ಲೆಯನ್ನು 



೧೧೦೬ ಶ್ರೀ ಸ್ತಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ದೋರ್ದಂಡಚಂಡೈರ್ಡಮರುರಣರಣಾಟೋಪಟಂಕಾರಘಂಟೈಃ 
ಕಲಾ ಂತೋತ್ಪಾತನಾತಾಹತಪಟುಸಟಹೈರ್ವ ಲ್ಲತೇ ಭೂತಮಾತಾ । 

ಕ್ಸು ಶಮಾ ಶುಷ್ಕಕುಕ್ಸಿಃ ಖರತರನಖಕೈಃ ಕ್ಸೋದತಿ ಪ್ರೇತಮಾಂಸಂ' 

ಮುಂಚಂತೀ ಚಾಟ್ವಿಹಾಸಂ ಘರಘರಿತರವಾ ಪಾತು ವಶ್ಚರ್ಮಮುಂಡಾ॥' 

ಯಾ ಸಾ ನಿಮ್ನೋದರಾಭಾ ವಿಕೃತಭನಭಯತ್ರಾಸಿನೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ 

ಚಾಮುಂಡಾ ಮುಂಡಘಾತಾ ರಣರಣಿತರಣಜ್ಚಲ್ಲರೀನಾದರಮ್ಯಾ 

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ತ್ರಾಸಯಂತೀ ಕಕಹಕಹಕಹೈರ್ಫೊೋರರಾವೈರನೇಕೈ 

ರ್ನೈತ್ಯಂತೀ ಮಾತೃಮಧ್ಯೇ ಪಿತೃವನನಿಲಯಾ ಸಾತುನಶ್ಚರ್ಮಮುಂಡಾ॥೧೯॥ 

ಯಾ ಧತ್ತೇ ನಿಶ್ವಮಖಲಂ ನಿಜಾಂಶೇನ ಮುಹೋಜ್ಕಲಾ | 

ಕನಕಪ್ರಸನೇ ಲೀನಾ ಪಾತು ಮಾಂ ಕನಕೇಶ್ವರೀ ॥ ೨೦ ॥ 

ಕಾರುತ್ತ ಪ್ರೇತಮಾಂಸವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವವಳೂ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜಟೆಯಿಂದ 
ಅಸದೃಶ ಶರೀರವುಳ್ಳ ವಳೂ, ವ್ಯಾಫ್ರ'ಚಮ ೫೯ವನ್ನು ಹೊದ್ದ ವಳ್ಳೂ ಯಕ್ಷ, 

ರಾಕ್ಷಸ ಕಸ್ಯ ಅಪ್ಸರ, ಸುರರಿಂದ ನಮ ೨ಸ್ಪರಿಸ ಲೃಟವಳೂ ಆದ ಚಾಮುಂಡೆಯು 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. 

೧೮. ಡಮರು ರಣರಣಧ್ವನಿ, ಟಿಂಕಾರ ಶಬ್ದವುಳ್ಳ ಘಂಟಿ ಇವು 

ಗಳುಳ್ಳ ಕಠಿನವಾದ ಭುಜದಂಡಗಳಿಂದಲೂ, ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಉತ್ಪಾತ 

ಮಾರುತದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪ ಟ್ರ ಪಟಹವಾದ ಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವವಳೂ, 

ಭೂಮಾತೆಯೂ, ಹಸಿವಿನಿಂದ. ಕೃಶಳೂ, ಒಣಗಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯುಳ್ಳವಳೂ: 

ಹರಿತವಾದ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇತಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವವಳೂ, ಅಟ್ಟ ಹಾಸ 

ಮಾಡುವವಳೂ, ಘುರುಘುರು ಶಬ್ದವುಳ್ಳ ನಳೂ ಆದ ಜಾಮುಂಡೆಯು 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿ ಸಲಿ. 

೧೯. ಆಳವಾ $ದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವಳೂ, ವಿಕಾರರೂಪಳೂ, 

ಸಂಸಾರ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವಳೂ, ಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದವಳೂ, ಮುಂಡ 

ಮಾಲೆಯುಳ್ಳವಳೂ, ರಣರಣ ಶಬ್ದಗೈ ಯ್ಯುವ ರುಲ್ಲರಿಯ ಧ್ವನಿಯಿಂದ 
ಮನೋಹರಳೂ, ಘೋರ ಧ್ವ ನಿಗಳಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸು 
-ವವಳೂ, ಮಾತೆಯರ ನಡುವೆ ಕುಣಿಯುವವಳೂ, ಸ್ಮಶಾಫವಾಸಿಫಿಯೂ | ಆದ 
'ಚಾಮುಂಡೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಡಲಿ. 

೨೦. ತನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಸಕಲಜಗತ್ತನ ನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವಳೂ, ಅತ ೦ತೋ 
.ಜ್ಞ್ವಲಳೂ, ಕನಕನ್ರಸವದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವವಳೂ ಆದ ಕನಕೇಶ್ವರಿಯು ಸನ್ನ ನ್ನು 
ಕಾಪಾಡಲಿ. | 



ಗಿಗಿ೦೭ 

ನಿಪ ಶ್ರ ರೀ 1 20H 

ಅನಾದಿಜಗದಾದಿಯಾನ ರತ ಗರ್ಭಾ, ವಸುಪ್ರಿ ಯಾ । 

ರೆಥಾಂಗಪಾಣಿನಾ ಪದ್ಮಾ ಸಾತು ಮಾಂ * ಕನಕೇಶ್ವರೀ ॥ ೨೨ ॥ 
ಸಾವಿತ್ರೀ ಯಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಮೃಡಾನೀ ಮಾಗಹೇ 

ಸ ತೂ ೯ಣಾಂ ಯಾ ಸುಖಂ ದತ್ತೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಕನಕೇಶ್ವ ರೀ ॥ ೨೩೪ 

ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌನ್ಮೆ ಸ ಸದಾ ರೂಪೈ ಸ್ಪ ಜತ್ಯ ವತಿ ಯಾ ಸಾ ಜಗತ್ | 

ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಹರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಾತು ಮಾಂ ನಕೇಕರೀ 1 ೨೪ ॥ 

ಬ್ರಹ 38 ಸರ್ಗಸಮಯೇ ಸ ಜ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಪರಾ ತುಲಾ 

ಜಗನ್ನಾ ಯಾ ಜಗದ್ದಾತಿ ತ್ರೀ ಸಾತು ಮಾಂ ಕನಕೇಶ್ವ NS 1 ೨೫ 

ನಿಶ್ವಸ್ಯ' ಪಾಲನೇ ವಿಷ್ಣೊ ೀರ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಿಸಾಲಕಾ | | 

ಮದನೋನ್ಮಾದಿನೀ ಮುಖ್ಯಾ ಸಾತು ಮಾಂ ಕನಕೇಶ್ವರೀ ॥ ೨೬ ॥ 

೨೧. ಹಿಮಾಚಲನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟದವಳೂ, ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ 

ಶರೀರವುಳ್ಳವಳೂ, ಶಿವಪ್ರಿಯೆಯೂ, ಶಿವನಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಳೂ ಅದ ಕನಕೇಶ್ವರಿಯು 

ನನ್ನ ನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. 

೨೨. ಅನಾದಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿಯೂ, ರತ್ನಗರ್ಭಳೂ, ಐಸ್ಸರ್ಯ 

ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವಳೂ, ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀರೂಸಳೂ ಆದ ಕನಕೇಶ್ವರಿಯ 

ಚಕ್ರ ಹಸ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ನ್ನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. 

೨೩. ಸಾವಿತ್ರೀ, ಗಾಯತ್ರೀ, ಮೃಡಾಣೀ, ಸರಸ್ವತೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ರೂಪಳಾಗಿ, ಸ್ಮರಿಸುವವರಿ ಗೆ ಸುಖ ುವನ್ನಿ ಯುವ ಕನತೇಶ್ವರಿಯು. 

ಕಾಪಾಡಲಿ. 

೨೪. ಸೌಮ್ಯಾಸೆ ಗೌಾಮೃರೂಪಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು 

ಇಗ 

೫ 

ಸೃಜಿಸುವವಳೂ, ಪರಶಕ್ತಿಯೂ, ಬುದ್ಧಿರೂಸಳೂ ಆದ ಕನಕೇಶ್ವರಿಯು ನನ್ನನ: 

ಕಾಪಾಡಲಿ. | 
ನ : wl ವ ma, ಗಲ್ ಬಲೆ ಬಿ, ee 1 pd py 

ಎರಿ, ಬ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಿ ಸ ಜಿಸುವು ಶತಿ ರೂಸಳೂ, 

ಜಗನ್ಮಾಯಿಯ್ನ್ನೂ ಜಗದ್ಧಾ ರಕಳೂ ಆದ ಕನಶಕೇಶ್ವರಿಯು ನನ್ನನು 
hd | ' Py ” ನ್ಮ ಸ್ಮ 

ಕಾಪಾಡಲಿ, 
ಆಟ್ ಲೆ ಬು ಸ ದೆ ಕ ಆ ್ಸ್ ಟ್ರ om ಬ me ೨೬. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಗತ್ಪಾಲನಿಯ ಸಮಯದಲ ಪರಿಪಾಲಿಕಾಶಕ್ತಿ 

ರೂಸಳೂ, ವನ್ನ ಒಥನನ್ನು ಉನ _ದಗೊಳಿಸುವವಳೂ, ಮುಖ್ಯಳೂ ಆದ 
' 

ಕನಕೇಶ್ವ ಯ ನನ್ನ ನು ಕಾಪಡಲಿ, 



ಬ! 

೧೧೦೮ ಶಿ ಸ್ನಾಂದನಂಹಾಪ್ರರಾಣಂ ತ 

ವಿಶ್ವ ಸಂಲಯನೇ ಮುಖ್ಯಾ ಯಾ ರುದ್ರೆ ೀಣ ಸಮಾಶ್ರಿ ತಾ। 

ರೌದ್ರೀ ಶಕ್ತಿಃ | ಶಿನಾಸಂತಾ' ಪಾತು ಮಾಂ ಕನಕೇಶ್ವ ನೀ H ೨೭॥ 

ಕ್ರೈ ಲಾಸಸಾ ನುಸಂರೂಢಕನಕಪ್ರಸನೇಶಯಾ । 

ಭಸ್ಮಕಾಭಿಹೃತಾ ಪೂರ್ವಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಕನಕೇಶ್ವರೀ HS 

ಪತಿಪ್ರಭಾವಮಿಚ್ಛಂತೀ ತ್ರಸ್ಯಂತೀ ಯಾ ವಿನಾ ಪತಿಂ 1 

ಅಬಲಾ ತ್ವೇಕಭಾನಾ ಚ ಪಾತು ಮಾಂ ಕನಕೇಶ್ವರೀ 1 ೨೯॥ 

ವಿಶ್ವಸಂರಕ್ತ್ಮಣೇ ಸಕ್ತಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಕನಕೇನ ಯಾ | 
ಆಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಬಜನನೀ ಪಾತು ಮಾಂ ಕನಕೇಶ್ವರೀ 1 ೩೦॥ 

ಬ್ರಹ ಸತ್ಯ ರಾಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಶರೀರಗ್ರಹಣಂ ಯಯಾ । 

ಪ್ರಾಪಿತಾಃ ಪ್ರಥಮಾ ಶಕ್ತ! ಸಾತು ಮಾಂ ಕನಕೇಶ್ವರೀ I ೩೧॥ 

ಶ್ರುತ್ವಾ ತು ನರುಡೇನೋಕ್ತ ೦ ದೇವೀ ವೃತ  ಚೆತುಷ್ಪಯಂ | 

ಪ್ರಸನ ನ್ನ್ನ ಸಮು ಖೀ ಭೂತ್ವಾ ವಾಕ್ಯ ಮೇತಡುವಾಜ ಹ 1 ೩೨॥ 

ಶ್ರೀ ಓಾಮುಂಡೆೋವಾಚ - ರಾ 

ಪ್ರಸನ್ನಾ ತೇ ಮುಹಾಸತ್ವ ನರಂ ವರಯ ವಾಂಭಿತಂ । 
ದದಾಮಿ ತೇದಿ ಜತ್ರೇಷ್ಠ ಯತ್ತೇ ಮನಸಿ ರೋಚತೇ 1 ೩೩ ॥ 

೬. ಜಗತ್ಪೃಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ರೌದ್ರಶಕ್ತಿರೂಪಳೂ, 

ಮಂಗಳಕರಳೂ, ನಾಶರಹಿತಳೂ ಆದ ಕನಕೇತ, ರಿಯು ನನ್ನ ನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. 
೨೮. ಕೈಲಾಸಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಸುವರ್ಣ. ಪುಷ್ಪದಂತೆ 

ಕ್ಸೈಯುಳ್ಳ ವಳೂ, ಬಂದೆ ಭಸ್ಮಾಸುರಥಿಂದ ಅಸಹ ತಳೂ ಆದ ಕನಕೇಶ್ವ! ರಿಯು 
ನನ್ನನ್ನು "ಕಾಪಾಡಲಿ. 

೨೯. ಪತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಯಸುವವಳ್ಳೂ ಸತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಹೆದರುವವಳೂ, ಅಬಲೆಯೂ, ಒಂದೇ ಭಾವವುಳ್ಳ ವಳೂ ಆದ ಕನಕೇಶ್ವರಿಯು 
ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. | 

೩೦. ಪ್ರಪಂಚದ ರಕ್ಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಳೂ, ಕನಕನಿಂದ ರಕ್ಷೆ ತಳೂ, 
ಬ್ರಹ್ಮನು ಮೊದಲ್ಲೊ ಡು ಎ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ ಗಳನ್ನೂ, 
ಮಾಡುವವಳೂ ಆದ. ಕನಕೇಶ್ವರಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. 

೩೧. ಯಾವಳಿಂದ ಬ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವ ರರು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದರೋ 
ಸಥಮ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಆ ಕನಕೇಶ್ವ ರಿಯು ನನ್ನ ನ್ನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ. 

ಜಿ, ದೇವಿಯು ಗರುಡನ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಇಂತೆಂದಳು. 
೩. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೆಯು ಹೇಳುತ್ತಾ ಛೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಕ್ರಮ 

ಶಾಲಿಯೆ! ಗರುಡ! ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿರುವೆನು. ಇಷ್ಟವಾದ 
ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವೆನು. | 



1.4. 1 , 
ಕಾಡತಿ' ತ್ತ 3. ತ ರಶತತನೊ ಧಾ po ‘elu Bel 2 

ಗರುಡ ಉವಾಚ: 

ಅಜರಶ್ಹಾಮರಶ್ರೈವ ಅಧ್ಯ ಸ್ ಸುರಾಂಸುರೈಃ | 
ತನ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಟವಾಂನ್ಯೈ ನೆ, ರಜೆ | 

ತ್ವಯಾ ಚಾತ್ರ ಸದಾ ದೆಸಿ ಸ್ಥಾತಃ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಏವಂ ಭವಿಷ್ಯ ತೀತ್ಯುಕ್ತಾ 4 ದೇವೀ ದೇವೈರಭಿಷ್ಟುತಾ | 

ಜಗಾಮಾ ಕಾಶಮಾನಿಶ್ಯ ರ ಭೂತಸಂಘಸಮನ್ಸಿ ತೌ । 

ಯದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಾ  ಸೃಪಕ್ರಿ (ಷ್ಠ ಸ್ಥಾ ಹಿತಂ ಪ್ಪ ಪುರಮುತ್ತಮಂ ॥ ೩೬ 

ಅನುಮಾನ್ಯ pd ದೇವೀಂ ಕೃ ತಂ ತಸ್ಯಾಂ ಸನುರ್ಪಿತಂ | 

ಲಕ್ಷ್ಮೀರುವಾಚ:.. 

ರಕ್ಟಣಾಯ ಮಯಾ ದೇವಿ ಯೋಗಕ್ಷೈ (ಮಾರ್ಫಸಿದ್ದ ಯೇ 

ಮಾತೃ ವತ್ರತಿಪಾಲ್ಯಂ ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಪುರಂ ಮಮ । 

ಗರುದೋಣಸಿ ತತಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಕನ ಕೇಶ ರೀಂ ॥ ೩೮ ॥ 

ತೀರ್ಥಂ ತತ್ರೈವ ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ಲ ಜಗಾಮಾಕಾಶಮುತ್ತ ಮಂ। 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತುಯ?8 ಸಾ ತ್ವಾ ಪೂಜಯೇತ್ವಿತ್ಯ ದೇವತಾಃ 1೩೯ 

ಸರ್ನಕಾಮಸನ್ನು ದ್ಧ ಸ್ಯ ಯಜ್ಞ. ಸ ಫಲಮಶ್ಚು ತೇ 
ಗಂಧಪುಷ ದಿಭಿರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜಯೇತ್ವನಕೇಶ್ವರಂ !೪೦॥ 

ಮಮ 

pe ಲು 

ಫೌ fs 

ತಾನ ಪಪ 

ಒಳ. ಗರುಡನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನೇವಿ! ನಾನು ಸಿನ್ಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 
ಜರಾಮರಣನಿಲ್ಲದವನೂ, ದೇವಾಸುರರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿ ಸಲಶಕ್ಯನೂ, ಇತರರಿಗೆ 

ಆಅಜೇಯನೂ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡು. 

೩೫. ದೇವಿ! ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತೀರ್ಥ ೯ದ ಹತ್ತಿರವೇ ನೆಲಸಿರು. 
ಹಲಗಿ, ಮಾರ್ಕಂಡ ಯನು | -ಾಜೇವಿಯು ಗೆಯ 

ಆಗಲೆಂದು ಹೇಳಿ ದೇವತೆಗಳಿ ; ೂತಗಳ ಸಮೂಹ 

ಡನೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸೂರು: ಹೋದಳು. ಲಕ್ಷಿ ಸ 
ಆ ಪಟ್ಟಿ ಣವನ್ನು ಸ್ಟಾಸಿಸಿ ದಾಗ ತನಕೇಶ್ವ ರಿಯ 

ಕ್ಕ ನ ವನು “ಇಮರ್ಪಿಸಿದ ಭ್ರ, 
Sood 

4 pe ಸ್ರ ಚ 1 ಕ್ಷೆ ಇಇ ಬತ್ತ ಆಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹೆೇಳುತ್ತಾಳಿ ದೇವಿ! ನೀನು ಈ ಸಟ್ಟಿ ಣವನ್ನು ಭಕ್ತ 
೯ ಕ ಕ್ಲಿ. 

Wy. po ne) ಸ My ey Gi ಗ ಇಚೆ ಚ Whe ಸಾಸ: ಹಣ್ಣ, ಕ್ಲಿ ಆಡ ಕಾಲೆ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಗಳ ಸಿದಿ ಗಾಗಿ ತಾಯೆ ಯಂತೆ ಕಣಪಣಡಬೇಕು.?' ಆನಂತರ 



ತಸ್ಯ ಯೋಗೈಶ್ಚರ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ಯೋಗಪೀಠೇಷು ಜಾಯತೇ । 

ಮೃತೋ ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಲೋಕಂ ಜಯಶಬ್ದಾದಿಮಂಗಲೈಃ 

ಸ ಗಚ್ಛೇನ್ಹಾಂತ್ರ ಸಂದೇಹೋ ಯೋಗಿನೀಗಣಸಂಯುತಃ 7೪೧॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇನ್ ಖಂಡೇ 

44ಕನಖಲೇಶ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನಂ??ನಾಮ 

ಷಡಶೀತ್ಕು ತ್ರ ರಶತತವಮೊಲ $ಧ್ಯಾ ಯಃ 

ತ 
att 

ತ ಇ ಬ ಟ್ ‘a ೬ 2 
. 
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O Nl ಕ್ಲ (48 dL ಈ "೬ ಆ ` ಪ ಸ್ಫಾದಿಗಳಿಂದ 

ಪ್ರ ನನು ಬ ಗೈಶ್ವಯ ರ್ರಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸ "ಹೊಂದುವನು. ಮಡಿದು ಜಯ 
ಶಬ್ದಾದಿ ಮಂಗಳಗಳಿಂದ ಯೋಗಿನೀ ಗಣಗಳೊಡನೆ ಯೋಗೇಶ ್ವಿರಲೋಕಕ್ಕೆ 
ನಿಶ್ಚಯ ವಾಗಿಯೂ ಹೋಗುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಿವಂತ್ಕಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೌೇವಾಖಂಡದನ್ನಿ 

« ಕನಖಲೇಶ ಕ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹತಿತ್ರ $ನರ್ಣನ ೨ ವೆಂಬ 
ನೂರೆಂಬತ್ತಾ ರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



*ಾಲಾಗಿ ರುದ್ರತಿ ರ್ಥನೂಹಾತ | ಸಪರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಜಾಲೇಶ್ವ ರಂತಶೋ ಗಚ್ಛೆ ಲಿಂಗವ ನಾದ್ಯಂ ಸ್ವಯಂಭುವಃ | 

ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರ ೦ ವಿಖ್ಯಾ ತು 'ಭೃಗುಕಚ್ಛೆ ವ್ಯ ಸ್ಥಿ ತಂ !೧॥ 

ಸರ್ವಪಾಪಪು. ಶಮನಂ 'ಸರ್ವೋಪಡ್ರ ಸೆನಾಶನು 

ಕ್ರೀತ್ರಪಾಪೆವಿನಾಶಾ ಯೆ ಕೃಪಯಾ ಚ ಸಮುತ್ನಿತಂ HSN 

ಪುರಾಕಲ್ಪೇಃಸುರಗಣ್ಟೆರಾಕ್ರಾಂತೇ ಸ 

ವೇದೋಕ್ತಕರ್ಮನಾಶೇ ಚ ಧರ್ಮೇ ಚ ನಿಲಯಂ ಗತೇ ೩ 

ದೇವರ್ಷಿಮುನಿಸಿದ್ದೇಷು ನಿಶ್ಯಾ ಎಸಪರಮೇಷು ಚ । 

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾ ದುತ್ಬನೆ ನ್ನ್ನೋ ಧೂಮಃ ಕಾಲೋದ, ಶೈವೋದ್ಭ ವಃ ॥೪॥ 

ಧೂಮಾತ್ಸ ಮುತ್ತಿ ತಂ ಲಿಂಗಂ ಭಿತ್ವಾ ಪಾತಾಲಸಪ್ತ ಕಂ। 

ಅವಟಂ ದಕ್ಷ ಣೇ ಕೃತ್ವಾ ಲಿಂಗಂ ತತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠತಿ ॥೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರ ತೀರ್ಥವ ಕಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧-೨. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಅನಂತರ ಮಹೇಶ್ವರನ 

ಮೊದಲನೆಯ ಲಿಂಗವೂ, ಭೃಗು ಕಚ್ಚ ದಲ್ಲಿರುವುದೂ, ಕಾಲಾಗ್ದಿರುದ್ರ ವೆಂದು 
aa] 

ವಿಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡುದೂ, ಸಕಲಪ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದೂ, 'ಹಮಸ್ರೋಪ 
4 

ದ್ರವಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೂ, ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲೆಸಗಿದ ಪಾಪದ ಸರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 

ದಯೆಯಿಂದ ಊದ್ಭವಿಸಿರುವುದೂ ಆದ ಜಾಲೇಶ್ಚರಲಿಂಗದೆಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

ಕಳ. ಒಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುವನವನ್ನು ಆಸುರರು ಆಕ್ರಮಿಸಿ 

ವೇದೋಕ್ತಕರ್ಮಗಳು ನಾಶರನಾಗಿ, ಧರ್ಮವು ಲಯನಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೂ, 
ಯ.ಶ್ಷಿಗಳೂ, ಮುನಿಗಳೂ, ಸಿದ್ದರ ಪಿ:ಶ್ರಾಸನಿರತರಾಗಿರಲು ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರ 

ನಿಂದ ದ ಹೊಗೆಯುಂಬಾ
ಯಿತು. 

೫. ೮ ಧೂನ: ದಿಂದುಂಬಾದ
 ಲಿಂಗವು ಬಲ್ ಪಾತಾಳಗಳನ್ನೂ ಬೇದಿಸಿ 

ದಿ ಶ್ಲಿಣಭಾಗದಲ್
ಲಿ ಕಣಿಯನ 2 ರಚಿಸಿ 6 ೪ ನೆಲೆಸಿತು. 



೧೧೧೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 
aha ಸಾ ಕ್ೆ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನೈಪಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಂಡಂ ಜ್ಹಾಲಾಸಮುದ್ಭವಂ | 

ಯತ್ರ ಸಾ ಪತಿತಾ ಜ್ವಾಲಾ ಶಿವಸ್ಯ ದಹತಃ ಪುರಂ HN 

ತತ್ರಾಂವಟಿಂ ಸಮುದ್ಭೂತಂ ಧೂಮಾನರ್ತಸ್ಯತೋ*ಭವತ್ 

ತಸ್ಮಿನ್ನುಂಡೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ನೈ ನರ್ಮದಾ ಜಲೇ 1೭॥ 
ಕುರ್ಯಾಚ್ಛ್ರ್ರಾದ್ಧಂ ಸಿತೃಭ್ಯೋ ವೈ ಸೂಜಯೇಚ್ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಂ | 

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರನಾಮಾನಿ ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ಸರಮಾಂ ಗತಿಂ HCl 

ಯತ್ಶಿಂಚಿತ್ಯಾಮಿಕಂ ಕರ್ಮ ಹ್ಯಾಭಿಚಾರಿಕಮೇನ ಮಾ । 

ರಿಪುಸಂಕ್ಸಯಕೃದ್ಧಾಂಹಿ ಸಾಂತಾನಿಕಮಥಾಸಿ ನಾ । 

ಅತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಕೃತಂ ಸರ್ವಮಜಿರಾತ್ಸಿದ್ದ್ಞ್ಯತೇ ನೃಪ | Hn 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಸ್ಪರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಸಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
«« ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 

ಸಪ್ತಾ 5ಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂದಥ್ಯಾಯಃ 

₹ 

| ಚ ಕರಾ ಬಟ ವ ಸ್ಸ ಲ ಲೆ ಇಗೆ, ಕ್ಸ pe pee ಜಿ ೬. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪ್ರರನನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವನಿಂದುಂಟಾದ ಜ್ವಾಲೆ 
ಕ್ಸ ಕ್ಸ ಎ en Fy ln ಕ ಯಿಂದ ಕುಂಡವುಂಬಾಗಿರುವುದು. 

ವ 3 CS ಏಳೇ ೭-೮. ಆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಣಿಯೂ, ಅದರಿಂದ ಧೂಮದ ಸುಳಿಯೂ 

ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಆ ಕುಂಡದಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಮದಾ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವಿತೃಗಳಿಗೆ 
[0 ' 

ಶ್ರಾದ್ದಗೈೆದು ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರ ನಾಮಗಳಿಂದ ಶಂಕರನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದವನು 
ಉತ್ತಮಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಛಿ 

೯, ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮ್ಯ, ಶತ್ರುನಾಶಕವಾದ ಆಭಿಜಾರಿಕ 
ಕರ್ಮ, ಸಂತಾನಸಂಬಂಧನಾದ ಕರ್ಮ ಇವುಗಳು ಬೇಗನೆ ಸಿದಿ ಸುವುವು. 

ರ ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಪೂಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

ರ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ?'' ವೆಂಬ 
ನೂರೆಂಬತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಶಾಲಗ್ರಾವ:ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಣ?ಸಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತಃ ಪರಂ ಮಹಾರಾಜ ಚೆತ್ಕಾರಿಂ ಶತ ಶೈ ಮಾಂತರೇ | 

ಶಾಲಗ್ರಾಮಂ ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ತೆ ರಜೆ ಧತಪೂಜಿತಂ HON 

ಯತಾ ್ರನಿದೇವೋ ಭಗವಾನಾ, ಸುಜೀವಸ್ತಿ ನಿಕ್ರಮಃ । 

ಸ್ವಯಂ ತಿಷ್ಮತಿ ಲೋಕಾತ್ಮ್ಮಾ ಸರ್ವೇಷಾಕ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ HSN 

ನಾರದೇನ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಕೃತಾ ಶಾಲಾ ದ್ವಿಜನ್ಮನಾಂ 

ಸಿದ್ಧಿಕ್ಸೇತ್ರಂ ಭ್ರಗುತ್ಬ್. ತ್ರ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕೀವಾತಟೀ ಸ್ನ ಯಂ AN 

ಶಾಲಗ್ರಾಮಾಭಿಧೋ ದೇವೋ ನಿಪ್ರಾ ಣಾಂತ ಧಿನಾಸಿತಃ | 

ಸಾಧೂನಾ ೦ ಚೋಪಕಾರಾಯ ವಾಸುದೇವಃ “ಪ್ರ ತಿಷ್ಮಿ ತಃ HY 

ಯೋಗಿನಾಮುಪಕಾರಾಯ ಯೋಗಿಥಧ್ಯೇಯೋ 'ಜನಾರ್ಹನಃ 

ಶಾಲಗ್ರಾಮೇತಿ ತೇನೈವ ನರ್ನುದಾತಟಿಮಾಶ್ರಿತಃ HNN 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಶಾಲಗ್ರಾಮತೀ ರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

| ಆನಂತರ ೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ! 

ನಲವತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವಪೂಜಿತ 
ಫ್ರೇತ್ರವಿರುವುದು. 

೨. ಅಲ್ಲಿ ಆದಿದೇವನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಸಕಲರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು 

ತಾನೇ ನೆಲಸಿರುವನು. 

೩. ನಾರದಮುನಿಯು ನರ್ಮದಾತಟದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಭೃಗುಕ್ಸೆ ತ್ರವು ಸಿದ್ದಿ 

ವೆಂದರಿತು, ಅಲ್ಲಿಯೆ ತಸಸ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ದ್ವಿಜಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು 

ಆ ಶಾಲಗ್ರಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ನರ್ಮದಾತಟವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದನು. 



೧೧೧೪ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಮಾಸಿ ಮಾರ್ಗಶಿರೇ ಶುಕ್ಲಾ ಭನತ್ಯೇಕಾದಶೀ ಯದಾ । 

ಸ್ನಾತ್ವಾ ರೇವಾಜಲೇ ಪುಣ್ಯೇ ತದ್ದಿನಂ ಸಮುಪೋಷಯೇತ್ | ೬॥ 

ತ್ರೌ ಜಾಗರಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಸಂಪೂಜ್ಯ ಚ ಜನಾರ್ದನಂ । 

ಪುನಃ ಪ್ರಭಾತಸಮಯೇ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಸರ್ಮವಾಜಲೇ Han 

ಸ್ನಾತ್ಕಾ ̀ ಸಂತಪ್ಯ ೯ ದೇನಾಂಶ ನಿತ್ಕೂ ನ್ಮಾತ್ಭೂಸ್ತಥೈವ ಚ । 

ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಕೃತ್ವಾ "ತತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ರಿತೃಭ್ಯೋ ನಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ॥೮॥ 

ಶಕ್ತಿತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಫೂಜ್ಯ ಸ್ಪರ್ಜವಸ್ತ್ರಾಂನ್ನದಾನತಃ 

ಕ್ರಮಾಪಯಿತ್ವಾ ತಾನ್ವಿಪ್ರಾಂಸ್ತಥಾ ದೇವಂ ಖಗಧ್ವಜಂ ॥1೯॥ 
ಏನಂ ಕೃತೇ ಮಹಾರಾಜ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಚ ಭವೇನ್ಸೃಣಾಂ | 

ಶ್ರಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ನೃಪಸತ್ತಮ ! ೧೦॥ 
ನ ಶೋಕದುಃಖೇ ಪ್ರತಿಪತ್ಸ 3ತೀಹ 

ಜೀವನ ಕೋ ಯಾತಿ ಮುರಾರಿಸಾಮ್ಯ 01 

ಮಹಾಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ನಿಸೃ ಜ್ಯ ದುಗ್ಧ ೦ 

ಪುನರ್ನ ಮಾತುಃ ಿಬತೇ ಸ ಸ್ಪನೋದ್ಯತ್ WH ೧೦೧ 

ಶಾಲಗ್ರಾಮಂ ಪಶ್ಯತೇ ಯೋಹಿ ನಿತ್ಯಂ 

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಜಲೇ ನರ್ಮದೇಘೌಫಘಹಾರೇ | 

ಸ ಮುಚ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಸಾಸೈ 

ರ್ನಾರಾಯಣಾನುಸ್ಮರಣೇನ ತೇನ I ೧೨ ॥ 

೬-೧೦. ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಚದ ಏಕಾದಶೀದಿನ ಪುಣ್ಯ ಕರ 
ವಾದ ನರ್ಮದಾನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು "ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ 
ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮರಳಿ ದಾ ಫಿ ದಶೀದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನರ್ಮದಾಜಲ 
ದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಮಾತ ಗಳನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿ ಗೊಳಿಸಿ ವಿಧಿಯಂತೆ 
ಶ್ರಾ ದ್ರ ಗೆ ದು ಸ್ವರ್ಣ ವಸ್ತಾ ೫1 ದಾನಗಳಿಂದ ಶಕ ಕೃನುಸಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು 
ಪೂಜಿಸಿ ಆ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣ ಇರನ್ನೂ , ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಕ್ಡ ವ ಬೇಡಿದರೆ ಮಾನವರಿ 
ಗುಂಬಾಗುವ ಪ್ರ ಪ್ರಣ್ಯವನ್ನು ಸಾವಧಾನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳು. 

೧೧. ನರನು ಜೀವಿಸಿರುವವರೆಗೂ ಶೋ ಕದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮ ತವಾಗಿ ಮಹಾಪಾಪ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸಾಮ್ಯ ವನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ಮರಳಿ ಮಾತ ತೃಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ 

೧೨. ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನರ್ಮ ದಾಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶಾಲಗ್ರಾಮ 
ವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವನನು ಬ )ಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ 
ಮುಕ ಕೃನಾಗುವನು 



ಆಷ್ಟಾ ೦ಶಿಃ 'ತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೧೧೫ 

ವಸಂತಿ ಯೇ ಸನ್ಯಸಿತ್ವಾ ಚ ತತ್ರ 

ನಿಗೃಹ್ಯ ದುಃಖಾನಿ ವಿಮುಕ್ತ ಸಂಘಾಃ । 

ಧ್ಯಾಯಂತೋಮವೈ ಸಾಂಖ್ಯವೃ ತ್ಕಾ ತುರೀಯಂ 

ಪದಂ ಮುಶಾಕೇಸ್ತೆ ಶಿ ತ್ರೆ ವಯಾಂತಿ H ೧೩ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾ ತಾಯಾ 

ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

44 ಶಾಲಗ್ರಾಮತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ವರ್ಣನೆಂ >» 

ನಾಮಾಷ್ಟಾಂಶೀತ್ಯುತ್ತ ರಶತತಮೋತಧ್ಯಾಯಃ 

೧೩. ಯಾವ ಮಾನವರು ಆ ಶಾಲಗ್ರಾಮತೀರ್ಥವಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು 

ಕೈಕೊಂಡು ದುಃಖವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ: 

ಸೌಂಖ್ಯಯೋಗದಿಂದ ಆ ಜನಾರ್ದನನ್ನು ಧ್ಯಾ ವಸುವರೋ ಆವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ 

ಮುರಾರಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಟ, ಪದವಿಯನ್ನು 8 ಸಡೆಯುತಾ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸೂಪವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿ ವಾದ 

ಶ್ರೀಸಾ  ೦ದಮುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಮಖಂಡದ ಮೂ ರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

"« ಶಾಲಗ್ರಾ ಮತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ನರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 

ನೂರೆಂಬತ್ತೆಂಟಿನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಉದೀರ್ಣವರಾಹತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ  ಗಚ್ಛೆ ತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಂ ಪರಮಶೋಭನಂ | 
ಉದೀರ್ಣೋ ಯತ್ರ ವಾರಾಹೋ ಹ ಭವದ್ಧ ರಣೀಧರಃ on 
ಧುನ್ನನ್ ದಂಷ್ಟ್ರಾಂ ̀ ಕರಾಲಾಗ್ರಾ ೦ ಬಿಚ್ಚ ಚ್ಚ “ಸೃಥಿವೀಮಿಮಾಂ | 
ಸ ಏನ ಪಂಚಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ̀ ವಾರಾಹೋಃ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಃ ॥೨॥ 

ಕಫಮುದೀರ್ಣರೂಪೊಣ ಭೂದ್ವಾರಾಹೋ ಧರಣೀಧರಃ । 

ವಾರಾಹತ್ತಂ ಗತಃ ಕೇನ ಪಂಚಮಃ ಕೇನ ಸಂಜ್ಞಿತೆಃ WT 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಆದಿಕಲ್ಪೇ ಪುರಾ ರಾಜನ್ ಕ್ಸೀರೋದೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ । 
ಶೇತೇ Fy ಭೋಗಿಶಯನೇ ಯೋಗನಿದ್ರಾನಿಮೋಹಿತಃ ॥೪॥ 
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಕರಾಂಬುಜಯುಗಮೃ ದ್ಯ ಮಾನಪದದ್ಯ ಯಃ । 
ತಸ; ನ್ ಸ್ವಪತಿ ದೇವೇಶೇ ಭಾರಾಕ್ರಾ ೦ತಾ ವಸುಂದರಾ !೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಉದೀರ್ಣವರಾಹತೀರ್ಥಮಾಹಾ ತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ |! ಬಳಿಕ 
ಉತ್ತಮವಾದ ವಾರಾಹತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ 
ವಾರಾಹನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವನು. 

೨. ಕಠಿನವಾದ ತುದಿಯುಳ್ಳ ಹಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು 
ಧರಿಸಿದ ಆ ಐದನೆಯ ವರಾಹನೇ ಮುತ ಕ್ರಿಯನ್ಲೀಯುವನು. 

೩. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಧರಣೀಧರನಾದ ವರಾಹನು ಹೇಗೆ 
ಉದೀರ್ಣರೊಪ ನನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಷು ವು ವರಾಹತ ವನ್ನು 
ಹೊಂದಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಮನೆಂದು ಹೆಸರುಬರಲು ಫಾರಣನೇನು? 

೪೬. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ದೊರೆಯೆ! ಹಿಂದೆ ಆದಿ 
ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಯೋಗನಿದ್ರಾಮೋಹಿತನಾಗಿ ಶೇಷಶಯನದಲ್ಲಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಿಂದ 'ಒತ್ತಲ ಡುವ ಪಾದ ದಯುಗಳವುಳ್ಳ ವನಾಗಿ ಕ್ಲೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 



ಸ” ಜೆ ಬಜ್ ಭ್ ಜ್ ್ಪ್ಯ್ ಇ. ಬ sol ne SS ಪಜ ಇಗೆ ಇ ಟ್ಟ , 
ಸಹೋ ನನವಿಸು ಶತ ಶಶ ನ ಖ್ಯ ಗ ಗಗಿಗಿಕಿ 

ಬಭೂವ ನೃಪತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತ್ವಾ ನೈ ದೇವಸನ್ನಿಧೌ 

ಅಮೋಚದ್ದಾ ರಖಿನ್ನಾಹಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ರಸಾತಲಂ 1 ೬॥ 

ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದೇವಾಃ ಸಮುದ್ದಿ ಗ್ನ್ನಾ ಗತಾ ಯಂತ್ರ ಜನಾರ್ಡನಃ | 

ತುಷ್ಟುವುರ್ವಾಗ್ಛಿರಿಷ್ಟಾ! ಭಿಃ "ಕೇಶವಂ ಜಗತ? : ಪತಿಂ !೭॥ 
ದೇವಾ ಊಚುಃ: 

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ದೇವೇಶ ಸುರಾರ್ತಿಹರ ಸರ್ವಗ । 

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ರಾಹಿ ಸರ್ವಾನ್ ಮಹದ್ಭಯಾತ್ 
ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ದೈವತೈರ್ದೇವೋ ಹ್ಯುವಾಚ ಕಿಮುಪಸ್ಥಿತಂ । 
ಕಾರ್ಯಂ ವದಧ್ವಂ ಮೇ ದೇವಾ ಯತ್ಯತ್ಯಂ ಮಾಚಿರಂ ಕೃಥಾಃ 

ದೇವಾ ಊಚುಃ: 

ಧರಾ ಧರಿತ್ರೀ ಭೂತಾನಾಂ ಭಾರೋದ್ಧ್ವಿಗ್ನಾ ನಿಮಜ್ಜತಿ | 

ತಾಮುದ್ಧ ರ ಹೃಷೀಕೇಶ ಲೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಕಾ ಸಯ ಸ ೫ೌ 

ಏವಮುಕ್ತಃ ಸುರೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಕೇಶವಃ ಸರಮೇಶ್ವ ಕ 

ವಾರಾಹಂ. ರೂಪಮಾನ್ನಾ ಯ ಸರ್ವಯಜ್ಜ್ಞ ಮಯಂ ವಿಭುಃ Hl ೧೦ ॥ 

ದಂಷ್ಟ್ರ ಕರಾಲಂ ಸಿಂಗಾಕ್ಟ ೦ ಸಮಾಕುಂಚಿತಃ ಮೂ ವ 

ಷ್ಟ್ರಾಗ್ರೇಹೋದ್ದ ರನ್ಭು ವಂ 

ಮಲಗಿದ್ದನು. ಅವನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರಲು ಭಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಭೂಮಿಯು 
ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ತಿರಹೋಗಿ, "" ರನು ಭಾರದಿಂದ ವ್ಯಥೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ 
ಹೊರಟುಹೋಗುವೆನ 2? ಎಂದಳು. 

೭. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯ ೈಥೆಗೊಂಡ ದೇವತೆಗಳು ಜನಾರ್ದ ನನೆಡೆ? 

ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. 

೮. *ೇ ನವತಿಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನೂ, ದೇ ವತೆಗಳ ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸು 

ವವನೂ ಸರ್ವ ೯ವ್ಯಾಪಿಯೂ, ವಿಶ್ರಮೂರ್ತಿಯೂ ಆದ ವಿಷ್ಣುವೆ! ನಿನಗೆ 

ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೆ ಬ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಮಹಾ ಭಯದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡು.' 

೯. . ದೇವತೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ವಿಷ್ಣುವು, “ದೆ ೇವತೆಗಳೆ! ನಿಮ್ಮ 

ಕಾರ್ಯವಾವು ದು: ? ಹೇಳಿರಿ. ಮ 

ೋಕಗಳನ NR ದ ಅನ 

೧೧-೧೬. ಸಮಸ್ಥ ದೆ: ಷು ವು ಕೋರೆದಾಡೆ 

ತ ಭ್ರ ತಲೆಗೂದ 

ಲ ಯಜ್ಞರೂಪವುಳ್ಳುದೂ ಆದ ವರಾಹರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ 



ಗಿಗಿ೧೮ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸಪರ್ನತವನಾಮುರ್ನೀಂ ಸಮುದ್ರಪರಿಮೇಖಲಾಂ | 

ಉದ್ಭೃತ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ರುದೀರ್ಣಕ ಸಮಜಾಯತ 1 ೧೩ ॥ 

ದಶಗಯನ್ಸ ೦ಚಿಧಾತ್ಮಾ ನಮುತ್ತ ಕೇ ನರ್ನ್ಷುದಾತಟೇ | 

ತಥಾಂಂದ್ಯಂ ಕೋರಲಾಯಾಂ ತು ದ್ವಿತೀಯಂ ಯೋಧನೀಪುರೇ ॥ ೧೪ ॥ 

ಜಯಸ್ಸೇತ್ರಾಂಭಿಧಾನೇ ತು ಜಯೇತಿ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ । 

ಅಸುರಾನ್ ಮೋಹಯಲ್ಲಿಂಗಸ್ತೃತೀಯಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ! ೧೫ ॥ 
ಪಾವನಾಯ ಜಗದ್ದೇತೋಃ ಸ್ಥಿತೋ ಯಸ್ಮಾಚ್ಛಶಿಪ್ರಭಃ 

ಅತಸ್ತು ನೃಪಶಾರ್ದೂಲ ಶ್ವೇತ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ॥ ೧೬ ॥ 

ಉದ್ದ ತ್ಯ “ಏಗೆತಾಂ ದೇನೀಸುದೀರ್ಣೊೋ ಭೃಗುಕಚ್ಛ ಫೇ) 

ತತಃ “ಜಮ ಉದೀರ್ಣೋ ವರಾಹ ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಿ ತ್ತ I ೧೭ ॥ 

ಇತಿ ಪಂಚನರಾಹಾಸ್ತೇ ಕಥಿತಃ ಪಾಂಡುನಂದನ । 
ಯುಗಪದ್ದರ್ಶನಂ ಚೈಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ I ೧೮ ॥ 

ಜ್ಯೇಷ್ಮೇ ಮಾಸಿ ಸಿತೇ ಪಕ್ಕ ಏಕಾಡಕ್ಕಾ ೦ ನಿಶೇಷ ತಃ । 

ಗತ್ವಾ ಹ್ಯಾದಿನರಾಹಂ ತ್ತು ಸಂಪ್ರಾ ಪ್ಲೇ ದಶಮಾದಿನೇ horn 

ಹವಿಷ್ಯಮನ್ನಂ ಭುಂಜೀಯಾಲ್ಲಘಾ ಸಾಯಂಗತೇ ರವೌ । 

ರಾತ್ರೌ ಜಾಗರಣಂ ಕುರ್ಯಾದ್ವಾರಾಹೇ ಹ್ಯಾದಿಸಂಜ್ಞಕೇ 1೨೦ 1 

ಶೇಷನನ್ನು ಪಾದಪೀಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರೆದಾಡೆಯ ಕೊನೆಯಿಂದ 

ಪರ್ವತವನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೂ, ಸಮುದ್ರಮೇಖಲೆಯೂ ಆದ ಭೂಮಿ 

ಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ನರ್ಮದೆಯ ಉತ್ತರ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಐದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 

ತೋರಿಸುತ್ತ ಉದೀರ್ಣನಾದನು. ಆ ಐದು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು 

ಕೋರಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ಎರಡನೆಯದು ಯೋಧನೀಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸುರ 

ರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಜಯವೆಂಬ ಮೂರನೆ ರೂಪವು ಜಯಕ್ಷೇತ್ರ 

ದಲ್ಲಿಯೂ, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ನಾಲ್ಬನೆ ಶ್ರೇತರೂಪವು ಜಗತ್ತಿನ 

ಪವಿತ್ರತೆಗಾಗಿಯೂ ವಿರಾಜಿಸಿತು. 

೧೭. ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಉದೀರ್ಣನೆಂಬ ಪಂಚಮ ವರಾಹನು 

ಭೃಗುಕಚ್ಛಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನು. 

೧೮. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಐದುಮಂದಿ ವರಾಹೆರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 

ಇವರನ್ನು ಒ ಒಂದೇಸಾರಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆಯು ನೀಗುವುದು. 
. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ದಶಮಾ ಕಾದಿ: ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿವರಾಹ 

ನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹವಿಷ್ಯಾನ್ನವನ್ನು ಭುಂಜಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 
ಜಾಗರಣೆ ಮಾ ಡಬ ಶ್ರ), 



ಏಕಳೋನನವತ್ಯುತ್ತರಶತತನೊ ದಾಯ ೧೧೧೯ 

ತತಃ ಪ್ರಭಾತೇ ಹ್ಯುಷಸಿ ಸಂಸ್ಥಾತ್ವಾ ನರ್ಮದಾ ಜಲೇ। 

ಸಂತರ್ಪ್ಯ ಪಿತೃದೇವಾಂಶ್ಚ ತಿಲ್ಫೆರ್ಯವನಿಮು್ರಿ ತೈಃ ॥ ೨೧೫ 

ಧೇನುಂ ದದ್ಯಾದ್ದಿಜೇ ಯೋಗ್ಯೇ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ 

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಪೆಂಕಾಕೋ ದಾನಂ ದದ್ಯಾ ದ K ಜಾತ 

ಗತ್ವಾ ಸಂಪೂಜಯೇದ್ದೇವಂ ವಾರಾಹಂ ಹಾ ದಿಸಂಜ್ಞಿ 

ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ಪೂಜ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ಧಚ್ಛೇಜ್ಜ ಯೆಂ ತ ರನ್ ॥ ೨೩ ॥ 

ತೃರಿತಂ ತು ಜಯಂ ಗತ್ವಾ ಪೊರ್ನಕಂ ವಿಧಿಮಾಚರೇತ್ 

ಅಶ್ವಂ ದದ್ಯಾದ್ಮ್ಮಿಜಾ ಗ್ರಾಂ ಜಯಪೂರ್ನಾಭಿನಿರ್ಗತಂ ॥ ೨೪ ॥ 

ಲಿಂಗೇ ಚೈನ ತಿಲಾ ದೇಯಾಃ ಶ್ವೇತೇ ಹಿರಜ್ಯಮೇವ ಚ ! 

ಉದೀರ್ಣೇ ಚ ಭುವಂ ದದ್ಯಾತ್ಪ್ಸೂರ್ವಕಂ ವಿಧಿಮಾಚಶರೀತ್ ॥ ೨೫ ॥ 

ಅನಸ್ತಮಿತ ಆದಿತ್ಯೇ ವರಾಹಾನ್ಪಂಚ ಪಶ್ಯತಃ 

॥ ೨೨ ॥ 

ಯತ್ಛ ಲಂ ಲಭತೇ ಪಾರ್ಥ ತದಿಹೈಕಮನಾಃ ಶೃಣು ॥ ೨೬॥ 

ಬ್ರಹ ಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಸ್ತೆ (ಯಂ ಗುರ್ವಂಗನಾ ಗಮಃ । 

ಬಸ್ಸು ಸಹ ಸಂಯೋಗೀ ನಿಕ ಶೈಸ್ತಾನಾಂ ಚ ವಂಚನಂ ॥ ೨೭ ॥ 
ಸ್ವಸ್ಫಮಹಿತೃಭಗಿನೀ ಕುಲವಾಕೋಪಬ್ಬಂಹಣಂ | 

ಆಜನ್ಮ ಮರಣಾದ್ಯಾವತ್ಪಾಪಂ ಭರತಸತ್ತಮ 1 ೨೮ ॥ 

೨೧-೨೫. ಆನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನರ್ಮದಾ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಯವಮಿಶ್ರ 

ವಾದ ತಿಲಗಳಿಂದ ಪಿತ್ಥ [ಜೇವತೆಗಳನ್ನು ತ್ನಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ "ಯೋಗ್ಯನಾದ ಬ್ರಾ ್ರ ಹ್ಮ 
ನಿಗೆ ಸರ್ವಾಭರಣಗಳಿಂದ ಗಂ ಸ ಧೇನುವನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ 

ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇತರ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 

ಆನಂತರ ಜಯವರಾಹನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಸಿ ಜಯಶಬ್ದ 

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮನಿಗೆ ಅಶ್ವವನ್ನು ದಾನಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ 

ಇತರ ವರಾಹರನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಿ ಮೂರನೆಯ ವರಾಹಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತಿ 
ಶ್ವೇತವರಾಹಸಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯವನ್ನೂ , ಉದೀರ್ಣವರಾಹನಿಗೆ ಭೂವಿ 

ಮಾಡಬೇಕು. 

೨೬. ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗದಿರುವುದಕ್ಕೆಂತ ಮುಂಚಿ ಪಂಚವರಾಹರನ್ನೂ 

ನೋಡುವವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. 

೨೭-೨೯. ಪಂಚತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಪೊತನಾದ ವೆ ಸವನ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ಯಾ, ಜೆ ಕ 

ಲ್ಲ | 
ಗ 

ಸುರಾಪಾನ, ಆಳ್ಳತನ, ಗುತುಪಕ್ನೀಗಮನ, ಇಂತಹ ಪಾಪವುಳ್ಳವರ ಸಹವಾಸ, 
ನಿಶಾ ಸಘಾತಕತನ, ಸಹೋದರಿ, ಮಗಳು, ಕುಲೀನಸ್ತ್ರೀ ಇವರ ಸಂಗ್ಕ 



೧೧೨೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದವ ಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತೀರ್ಥಪಂಚಕಪೂತಸ್ಯನೆ ೈಷ್ಣ ವಸ್ಯ ವಿಶೇಷತಃ । 

ಯುಗಪಚ್ಚ ವಿನಶೈ ತ ತೂಲಿರಾ8ರಿವಾಂನಲಾತ್ 1೨೯॥ 

ನಾರಾಯಣಾನುಸ ಮರಣಾಜ್ಜ ಪಧ್ಯಾನಾದ್ವಿ ಶೇಷತಃ । | 
ವಿಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ಗಿರಿಕೂಟಸಮಾನ್ಯ ಫಿ 1 ೩೦॥ 
ದ ಷ್ಟ್ಯಾ ಪಂಚೆ ವರಾಹಾನ್ಸೈ ಸೌರುಷೇ ಮಹತಿ ಸ್ಥಿ ತಃ । | 
ಆಪ್ಲ ವನ್ನರ್ಮದಾತೋಯೇ ಶ್ರಾ ದ್ಧ ೦ ಕೃತ್ವಾ ಯಥಾವಿಧಿ 1 ೩೧॥ 
ಉದಯಾಸ್ತ್ರ ಮನಾದರ್ವಾಗ್ಯ ಕ್ಕೆ (ಲ್ಲೊ "ಹಣೇಶ್ಯ ರಂ। 
ಕಲೇವರನಿಮುಕ್ತಃ ಸ ಇತ್ಯೆ ವಂ ಶಂಕರೋಬ್ರ ನೀತ್ 1 ೩೨॥ 
ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯ ಕಾತಿ ಸಹಸಾ ದುಷ್ಬ್ರಾಪಾಂ ಸರಮೇಶ್ವ ರೀಂ। 
ಸೌರುಷೇ 'ಸ್ರಿಯಮಾಣೇಂಖಿ ನ ಸಿದ್ಧಿರ್ಜಾಯತೇ ಯದಿ 1 ೩೩ ॥ 
ಬ್ರುವಂತಿ ಸ _ರ್ಗಗಮನಮಪಿ ಹ ಹಾಪಾಸ್ವಿತಸ್ಯ ಚೆ । 
ಯತ್ರ ತತ್ರ "ಗತಸ್ಯೈನ ಭವೇತ್ರಂಚನರಾಹಕೀ ॥ ಕ೪॥ 
ಜೈೇಷ್ಠಸ್ಯೈಕಾಪಶೀ ತಿಥೌ ಧ್ರುವಂ ತತ್ರ ವಸೇನ್ನರಃ । ` 
ಆದಿಂ ಜಯಂ ತಥಾ ಶ್ರೇತಂ ಲಿಂಗಮುದೀರ್ಣನೇವ ಚ 1 ೩೫ ॥ 
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ದ ಸ್ಟ ವ್ಯಾ ವರಾಹಾಸ್ತು ಯಶಸ್ತ್ವತಃ । 
ಜ್ಯೀಷ ಸ್ಕೈಕಾದಶೀತಿಥೌ ನಿಷ್ಣು ನಾ ಪಃ ಶ್ರಭವಿಷ್ಣುನಾ ॥ ೩೬॥ 

ಇವುಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಪಾಪವು ಕೂಡಲೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಕ್ತಿಯ ರಾಶಿಯಂತೆ 
ನಾಶವಾಗುವುದು. 

೩೦. ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ ಜಸಧ್ಯಾ ನಗಳಿಂದಲೂ 
ಪರ್ವತಶಿಖರದಂತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿ ರುವ ಪಾಸಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವು 

೩೧-೩೪. ಮಹಾ ಪೌಶುಷದಿಂದ ಪಂಚವರಾಹರನ್ನು ನೋಡಿ ನರ್ಮದಾ 
ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ವಿಧಿಯಂತೆ ಶಾ ್ರ್ರಾದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉದಯಾಸ್ಥಮನ 
ಶ್ಪೆಂತ ಮೊದಲು ಲೋಟಣೇಶ್ವ ನನ್ನು ನೋಡಿದವನು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ 
ತರುವಾಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಂಬಂಧವಾದುದ್ಧ, ಹೊಂದಲಾಗದುದೂ ಆದ 
ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಪೌರುಷವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಡೆಯ 
ಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಂಚವರಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪಾಸಿಗೂ ಸ ್ರರ್ಗವು ದಿಟವಾಗಿಯೂ 
ದೊರೆಯು ವುದೆಂದು : ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ, 

ಜ್ವೇಷ ಸಮಾಸ ದ ವಿಕಾದಶೀದಿನ ಮಾನವನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ 
ಆದಿ, ಜಯ, ಶೀರ, "ರಿಂಗ, ಉದೀರ್ಣ ಎಂಬ ಐದು ವರಾಹರನ್ನು ನೋಡ 
ಬೇಕು. ಸಮರ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶೀದಿನ ವರಾಹ 



ವಾರಾಹಂ ರೂ ಪಮಾಸ್ಥಾಯ ಉದ್ದ ತೌ ಧರಣೀ ವಿಭೋ. 

ಪುಣ್ಯಾತ್ಸುಜ್ಯತಮಾ ತೇನ ಹ ಶೇಷಾಂಘೌಘನಾಶಿನೀ ॥ ೩೭ ॥ 

ದೃಷ್ಟ್ವಾ, “ವಂಚವರಾಹಾನೆ ಸ ಕ್ರೋಡಮುದೀರ್ಣರೂಪಿಣಂ । 

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ಪಶ್ಚಾಜ್ಜ್ಞಾಗರಣಂ ಚರೇತ್ 1 ೩೮॥ 

ಸ ಪಂಚವರ್ತಿಕಾನಿ (ಪಾನ್ ಫೃತೇನೋಜ್ವಾ ಕಲ್ಯ ಭಕ್ತಿತಃ । 

ಪುರಾಣಶ್ರವಣೈರ್ಸ್ಯಕ್ಯೈರ್ಗೀತವಾದ್ಯೈಃ ಸುಮಂಗಲ 1 ೩೯॥ 

ನೇದಜಾಪೈೈಃ ಪನಿತ್ರೈಶ್ಚ ಕ್ಬಷಯಿತ್ವಾ ಚ ಶರ್ವರೀಂ | 

ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೇ ಮರ್ತೊೋಬೋ ಹ್ಯಾಜಮಿಾಢ ಶೃಣುಷ್ಟ ತತ್ 

ರೇವಾಜಲಂ ಪುಣ್ಯತಮಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ 

ತಥಾ ಚ ದೇವೋ ಜಗತಾಂ ಪತಿರ್ಹರಿಃ । 

ಏಕಾದಶೀ ಸಾಪಹರಾ ನರೇಂದ್ರ 

ಬಹ್ವಾಯಾಸೆ ಸರ್ಲಭ್ಯತೇ ಮಾನವಾನಾಂ 1 ೪೧॥ 

ಏಕೆ ಕಠೋ ಬ ್ರಹ್ಮಹೆತ್ಯಾ ದಿಕಾನಿ 

ಶಕ್ತಾನಿ "ಹಂತುಂ ಸಾಪಸಂಘಾ ನಿ ರಾಜನ್ । 

ನೈೆತೇ ಸರ್ವೇ ಯುಗಪದ್ದೆ ಟ್ರ ಸಮೇತಾ 

ಹಂತುಂ ಶಕ್ತಾಃ ಕಂ ನೆ ತದ್ಲೂ ಹಿ ರಾಜನ್ ॥೪೨॥ 

ಗ 

ಪಸಿಯಾದ ವರಾಹೆನನ: 

೩೯-೪೦. ಯುಧಿಸ್ಸಿರ! ಸಂಚವರ್ತಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ 

ಹೊತ್ತಿಸಿ ಪರಾಣಶ ಹಣ ದಲೂ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ನೃತ್ಯಗೀತವಾ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಮಾದ 



೧೧೨೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಯಥೇದಮುಕ್ತಂ ತವ ಧರ್ಮಸೂನೋ 
ಶ್ರುತಂ ಚ ಯಚ್ಛೆಂಕರಾಚ್ಚಂದ್ರಮೌಲೇಃ | 

ಶ್ರುತ್ವೇದನಿಚ್ಛನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ 

ಪಠನ್ ಪದಂ ಯಾತಿ ಹಿ ವೃತ್ರಶತ್ರೋಃ il ೪೩॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
66 ಉದೀರ್ಣವರಾಹತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮವರ್ಣನಂ ೨೨ 

ನಾಮೈ ಕೋನನನತ್ಕುತ್ತ ರಶತತನೋ ಧ್ಯಾಯಃ। 

೪೩, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೆನೊ, ಹಾನೆಯೇ 
ಶಂಕರನಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದವನು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ 
ನಾಗುವನು. ಪಠಿಸುವವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೆೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

(6 ಉದೀರ್ಣವರಾಹತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ ವೆಂಬ 
ನೂರೆಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



1 ಶ್ರೀಃ ಳ್ಳ 

ಅಥ ನವತ;್ಯ ತ್ರ ರಶಶತಮೊ ಧ್ಯಾಯಃ 

ಚಂದ್ರಃ ಕಾಸತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ಬನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮಹೀಷಾಲ ಸೋಮತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ | 

ಚಂದ್ರಹಾಸೇತಿ ನಿಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವದೈನತಪೂಜಿತಂ Hon 

ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸೋಮೋ ರಾಜಾ ಸುಕರೋತ್ತಮಃ ॥ ೨ ॥ 
ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: - 

ಕಥಂ ಸಿದ್ಧಿಮನುಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸೋಮೋ ರಾಜಾ ಜಗತ್ತತಿಃ | 

ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕಥಯಸ್ವ ಮಮಾಂನಘ Ha 

ವತಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಪುರಾ ಶಪ್ರೋ ಮುನೀಂದ್ರೇಣ ದಕ್ಸೇಣ ಕಲ ಭಾರತ । 
ಅಸೇವನಾದ್ಮಿ ದಾರಾಣಾಂ ಕ್ಷಯರೋಗೀ ಭವಿಷ್ಯಸಿ YH 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಚಂದ್ರಹಾಸತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಅನಂತರ 

ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿ: ಹಾ ಕೋವ 

ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸುರೋತ್ತಮನಾದ ಸೆ 

ಒದಿ ಸಿಯನ್ನು ಸಡೆದಿರುವನು. 

೩. ಯುಧಿಸ್ಮಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :ಎನಿರ್ದುಷ್ಟ ನಾದ ಮುನಿಯೆ ! ಜಗತ್ಛತಿ 

ಯಾದ ಸೋಮರಾಜನು ಸಿದಿ ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದನು? 2? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ 

ಬಯಸುವೆನು. ನನಗೆ ಹೇಳು. 

೪. ಮಾರ್ಕಂದೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹಿಂದೆ ದಕ್ಬಮ:ನಿವರ್ಯನು 

ತನ ಮಕ್ಕ ಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ನ ದಿದ್ರದ್ದರಿಂದ ಶ್ರಯರೋಗಿಯಾಗುವೆ 

ಎಂದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನಿತ್ತನಷ್ಟೆ. 

ಮರಾಜನು ಉತ್ತಮವಾದ 



೧೧೨೪ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಉದ್ಯಾಹಿತಾನಾಂ ಪಶ್ಚೀನಾಂ ಯೇನ ಕುರ್ವಂತಿ ಸೇವನಂ । 

ಯಾ ನಿಷ್ಠಾ ಜಾಯತೇ ತೇಸಣಂ ತಾಂ ಶೃಜುಷ್ಟ ನರೋತ್ತಮ I ೫॥ 

ಯತುಕಾಲೇ ತು ನಾರೀಣಾಂ ಸೇವನಾಜ್ಞಾಯತೇ ಸುತಃ | 

ಸುತಾತ್ಸೃರ್ಗಶ್ತ ಮೋಕ್ಬಶ್ಚ ಹೀತ್ಯೇವಂ ಶ್ರು ತಿನೋದನಾ 1೬॥ 

ತತ್ವಾಲೋಜಿತಥರ್ಮೇಣ "ಹೀಸ" ಸೇವಂತಿ” ತಾಂ ನರಾಃ | 

ತೇಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನಜಂ ಪಾಪಂ ಜಾಯತೇ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ 1 ೭॥ 
ತೇನ ಸಾಹೇನ ಘೋರೇಣ ವೇಷ್ಟಿ ತೋ ರೌರವ ಪತೇತ್ 

ತಸ್ಯ ತದ್ರುಧಿರಂ ಸಾಸಾಃ ಓಬಂತೇ ಕಾಲಮಿನಾಪ್ಸಿತಂ !೮॥ 

ತತೋಂವಕೀರ್ಣಕಾಲೇನ ಯಾಂ ಯಾಂ ಯೋನಿಂ ಹ ಯಾಸ್ಯತಿ 

ತಸ್ಯಾಂ ತಸ್ಯಾಂಸ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ದುರ್ಭಗೋ ಜಾಯತೇ ಸದಾ ॥೯॥ 

ನಾರೀಣಾಂ ತು ಸದಾ ಕಾಮೋ ಹೃಧಿಕಃ ಹರಿವರ್ತತೇ। 

ವಿಶೇಷೇಣ ಯತೋತ ಕಾಲೇ ಭಿದ್ಯತೇ ಕಾಮಸಾಯಕ್ಕೈಃ !೧೦॥ 

ಪರಿಭೂತಾ ಹಿ ಸಾ ಭರ್ತಾ ಧ್ಯಾಯತೇಂನ್ಯಂ ಪತಿಂ ತತಃ । 

ತಸ್ಯಾಃ ಪುತ್ರಃ ಸಮುತ್ಸನ್ನೋ ಹ್ಯಟಿತೇ ಕುಲಮುತ್ತಮಂ I ೧೧॥ 
ಬ 

, ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪತಿ ಶಿಯರನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವವರಿಗೆ ಉಂಟಾ 

ಗುವ ಅನಿಷ್ಟ ವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. 

೬. ಯುತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸುತನುಂಬಾಗು 
ವನು. ಆ ಸುತನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಗಮೋತ್ಸಗಳು ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು 

ಹೇಳುವುದು. 
೭. ಖುತುಕಾಲೋಚಿತಧರ್ಮದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವ ಪುರುಷ 

ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯುಂಟಾಗುವುದು. 

ಆ. ಆ ಘೋರಪಾಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತರಾದ ಪುರುಷರು ಕೌರವನರಕದಲ್ಲಿ 
ಬೀಳುವರು. ಅವನ ರುಧಿರವನ್ನು ಪಾಪಿಗಳು ಕುಡಿಯುವರು. 

೯. ಅನಂತರ ಅವನು ಆ ನರಕದಿಂದ ಹೂರಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ಯಾವ 
ಯೋಫಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೊ; ಆಯಾ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ 

ವುಳ್ಳವನಾಗುವನು; 

. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗು 
ವುದು. ಖುತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನ್ಮಥ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ 

ರಾಗುವರು. 

೧೧. ಪತಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃ ತಳಾದ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಇತರ ಪತಿಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸು 

ವಳು. ಆ ಮತ್ತೊ ಬ್ಬನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸುತನು ಬೇಕೆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರುವನು. 



ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಾಸ್ತೇನ ಪಿತರಃ ಪೂರ್ವಂ ಜಾತಾ ಮಹೀಪತೇ ! 

ಪತಂತಿ ಜಾತಮಾತ್ರೇಣ ಕುಲಟಿಸ್ತೇನ ಜಾ 'ಯತೇ H ೧೨ ॥ 

ತೇನ ಕರ್ಮುವಿಪಾಕೇನ ಕ್ಷ ಯರೋಗೀ ಶಶೀಹ್ಯಭೂತ್ 

ತ್ಯಕ್ತಾ ಲೋಕಂ ಸುರೇಂದ್ಕಾಣ ಲೊ 

ತತ್ರ 'ತೀರ್ಥಾನ್ನ ನೇಕಾನಿ ಪ 'ನ್ಯಾಯಕನಾನಿ ಚ । 

| ಭಮಿತ್ಸಾ ನರ್ಮದಾ 0 ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನಿ 

ಉಪವಾಸಸ್ತು ದಾನಾನಿ ವ್ರತಾನಿ ನಿಯಮಾಶ್ಚ ಯೇ 

ಚಚಾರ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಾನಿ ತತೋ ಮುಕ್ತಃ ಸಲಿ ಷೆ | ಗ 

ಸ್ಥಾ ಪೆಯಿತ್ಸಾ ಮಹಾದೇವಂ ಸರ್ವಪಾ ತಕನಾ ಶನಂ 

ಜಗಾಮ ಪ್ರಭಯಾ ಪೂರ್ಣಃ ಸೋಮ ಮರೋಕನನುತ್ತ ಮಂ ೫೧೬॥ 

ಯೇನೈನ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ದೇವಃ ಪೂಜ್ಯತೇ ವರ್ಷಸಂಖ್ಯಯಾ । 

ತಾವದ್ಯು ಗಸಹಸ್ರಾ ಣಿ ತಸ್ಯ ಲೋಕಂ ಸಮಶ್ನುತೇ ॥ ೧೭ ॥ 

ತೇನ ದೇವಾಸ್ವಿ ಧಾನೋಕ್ತಾ ನ್ ಸ್ಥಾ ಪಯಂತಿ ನರಾ ಯುವಿ ! 

ಅಕ್ಷ್ಟಯಂ ಚಾವ್ಯ ಯಂ ಯಸ್ಮಾತ್ರ ಲಂ ಭವತಿ ನಾಂನ್ಯಥಾ 

೧೨. ಅದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಗಸ್ಪರಾದ ಅವನ ಹಿತ್ರಗಳು ಪತಿತರಾಗುವರು. 
| ಭು 3 

ದೇವಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಲೋ ಕಕ್ಕ ಬಂದನು. 

೧೪. ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನೇಕ ತೀಥ ಪ್ರಣ್ಣ 

ವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ಸಕಲಪ ಸಾಪಗಳನ್ನು 'ಫರಿಹರಸುವ 

ನರ್ಮದಾನದಿಗೆ ಬಂದನು. 

೧೫. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಪವಾಸ, ದಾನ, 

ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ಮಾಡಿ ಪಾಪಮುಕ್ತನಾದನು. 

೧೬. ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ , ಮಹೇಶ್ವ 

೧೭. ನರನು ಆ ಚಂದ್ರನ ನುಸ್ಟಾ ನಿಸಿದ "ಮಹಾದೇವನನ್ನು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 

ಕಾಲ ಪೂಜಿಸುವನೊ, ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ೦ ಯು ಗಗಳಕಾಲ ಆ ಚಂದ್ರಲೋಕದಿ 

ವಾಸಿಸುವನು. 

೧೮. ಆದುದರಿಂದ 

ವರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 

ಯುವುದು. 



೧೧೨೬ ಶ್ರೀ ಸ್ನಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸೋಮತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವವಿರಾಶ್ಚರಂ । 
ಜಾಯತೇ ಸ ನರೋ ಭೂಶ್ವಾ ಸೋಮನತ್ರಿಯದರ್ಶನಃ 1೧೯॥ 
ಚಂದ ನ್ರಪ್ರಭಾಸೇ ಯೋ ಗತ್ಲಾ ಸ್ನಾನಂ ವಿಧಿನದಾಚರೇತ್ । 
ವ್ಯಾಧಿನಾ ನಾಭಿಭೂತಃ ಸಾ ಸ್ಯಾ ತ್ಸ ಯೆರೋಗೇಣ ನಾಯುತಃ ॥ ೨೦॥ 
ಚಂದ್ರ ಹಾಸೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂತು ನರೇಶ್ವರ । 
ಚತುರ್ಜಶಾ ,ಮುಪೋಷೆ ನ ಕ್ವೀರಸ, ಜುಹುಯಾಜ್ಚ ರುಂ i ೨೧ ॥ 
ಮಂತ್ರೆಃ ಸಂಚಭಿರೀಶಾನ ಪುರುಷಸ್ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜೇತ್ | 
ಹನಿಃ ಶೇಷಂ ಸ್ವಯಂ ಹಾ ಶ್ಯ ಚಂದ ಸಹಾಸೇಕಮೀಾಕ್ಸ ಯೇತ್ ॥೨೨॥ 
ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ರಾಜಂಸ್ತುಷ್ಟೋ ಜೀವೋ ಮಹೇಶ ರಃ | 
ವಿಧಿನಾ ತೀರ್ಥಯೋಗೇಸ. ಪ್ರ ಕ್ಲ ಯರೋಗಾಡ್ನಿ ಮುಚ್ಛತೆ ತೇ 1 ೨೩ ॥ 
ಸಪ್ತಭಿಃ ಸೋಮವಾಕೈ ಯ್ಯ ಸ್ಲಾನಂ ತತ್ರ “ಸಮಾಚರೇತ್ | 
ಸವೈ ೯8ಕರ್ಣಕೃ ತಾಜೊ ್ರೀಗಾನ್ಮು ಜೈ ತೇ ಪೂಜಯಂಛಿವಂ i ೨೪ ॥ 
ಅಕ ಕ್ಲಿರೋಗಸ ಸ ಘಾ ರಾದಂಶ್ಚ ದ. ಸ ಹಾಸೇ ವಿನಶ್ಯ ತಿ | 
ಚಂದ ಪ್ರಹಾಸ. ತುಯೋ ಗತ್ವಾ ಗ್ ಹಣೇ ಚಂದ ನಸೂರ್ಯಯೋಃ 
ಸ್ಥಾನಂ ಸಮಾಚರೇದ್ದ ಕ್ಯಾ ಮುಚ ತೇ ಸರ್ವಪಾತಕ್ಕೆ ಕ ॥ ೨೫ ॥ 

೧೯. ಸೋಮತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಈಶ್ವರನ ನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು ಚಂದ 
ನಂತೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ನೋಟವುಳ್ಳ ವನಾಗುವನು 

೨೦. ಚಂದ ಪ್ರ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ ಸಕ್ಕ” ಹೋಗಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಮಿ ೦ದವನು ಕೃಯರೋಗಿ 
ಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯಾ ಧಿಯಿಂದ ವೀಡಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

೨೧. ನರನು ಚಂದ್ರ ಹಾಸತೀಥ ದಲ್ಲಿ ದಾ ಪ ದಶೀದಿನ ಮಿಂದು ಚತುರ್ದಶೀ 
ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಕ ಕ್ಲೀರವಿಶ್ರ ವಾದ ಚರು ನಿನಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. 

೨೨. ಐದು ಮಂತ್ರ ಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ದ್ಧ "ಕಿಸಿ ಹೋಮಮಾಡಿ 
ಹವಿಸ್ಸಿನ ಶೇಷವನ್ನು ತಾನೇ ಪಾ, ್ರಶನೆಮಾಡಿ ಚಂದ್ರ ಹಾಸೇಶ್ವ ರನನ್ನು ದರ್ಶನ 
ಮಾಡಬೇಕು. 

೨೩. ಈ ವಿಧಿಯಿಂದ ಶಂಕರನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವನು. ಅದರಿಂದ 
ನರನು ಕ ಕೈಯರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. | 

೨೪. ಏಳು ಸೋಮವಾರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ 
ದವನು ಕರ್ಣರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ: ನನು. 

೨೫. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿರೋಗವೂ ನಾಶವಾಗುವುದು. . ಹಂದ 
ಸೂರ್ಯರ ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸದಕ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಂದವನು ಸ 
ಪಾಪಗಳಿಂದ. ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. 



ನನತ್ಕುತ್ತರಶತತಮೊ ಂಧ್ಯಾಯ। ಗಿ೧೨೭ 

ತತ್ರ ಸ್ನಾನಂ ಚ ದಾನಂ ಚ ಚಂದ್ರಹಾಸೇ ಶುಭಾಂಶುಭಂ 

ಕೃತಂ ನೃಪವರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಂ ಭವತಿ ಚಾಕ್ಟಯಂ ॥ ೨೬ ॥ 

ತೇ ಧನ್ಯಾ ಸ್ತೇ ಮಹಾತಾ ನಸ್ತೇಷಾಂ ಜನ್ಮ  ಸುಜೀವಿತಂ | 

ಚಂದ್ರ ಹಾಸ ತುಯೇ ಸ್ಟಾ ತ್ವಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಇ ಹಣಂ ನರಾಃ 1 ೨೭ ॥ 

ವಾಬೆಕಂ ಮಾನಸಂ ಸಾಪಂ ಕರ್ಮಜಂ ಯತ್ಪುರ ರಾ ಕೃತಂ | 
ಸ್ನಾನಮಾತ್ರಾತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಪ್ರ ಣಶ 

ಬಹವಸ್ತ ನ್ದ ಜಾನಂತಿ ಮಹಾ ಷೋ ಹಸಮನ್ಸಿ ತಾಃ : 

ದೇಹಸ್ಮ' ಇವ ಸರ್ವೇಷಇಂ ಪರಮಾತೆ ಮೇವ ಸಂಸ್ಥಿ ತಂ ॥ ೨೯॥ 

ಪಶ್ಚಿ ಮೇ ಸಾಗರೇ ಗತ್ವಾ ಸೋಮತೀರ್ಥೇ ತು 'ಯತ್ರಲಂ | 

ತತ್ಸ "ಮಗ ಸಿಮವಾಪ್ನೋತಿ "ಚಂದ್ರ ಹಾಸೇ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೩೦॥ 

ಸಂಕ್ರಾ ೌ ಚವ್ಯ ತೀಷಾತೇ ನಿಷುವೇ ಚಾಇಂಯನೇ ತಥಾ । 

ಚಂದ್ರ “ಹಾಸೇ ನರಃ ಸಾ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ 1೩೧8 

ತೇ ಮೂಢಾಸ್ತೆ € ಮುರಾಚಾರಾಸ್ತೆ €ಷಾಂ ಜನ್ನ ನಿರಘ್ಫಕಂ 

ಚಂದ್ರಹಾಸಂ ನ ಜಾನಂತಿ ನರ್ಮಜಾಯಾಂ 'ವ್ಯ ವಸ್ಥಿ ತಂ ॥ ೩೨೫ 

i ೨೮ 

ನೋಡುವ ಮಾನವರು 

5೮. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಕರ್ಮಜ ಪಾಪಗಳು 
ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾ ಸನಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ನಾಶವಾಗುವುವು. 

ಬತ ಡಿದ ಅನೇಕ ಜನರು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ 

ತ ವನ್ನು ಮಾನವನು ನಿಶ್ಚಯ ವಾಗಿಯೂ ದ ವ | ತಿ 

೩೧. ಸಂಕ್ರಾ ತಿ, $ 

ಪ್ರಣ್ಯಕಾಲಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪಾನಮುಕ್ತ ನಾಗುವನು. 

೩೨. ನರ್ಮದಾನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯ 

ಮೂಢರೂ, ದುರಾಚಾರರೂ ಆಗಿರುವರು. 'ಅವರ ಜನ್ಮವು ನಿಷ್ಪಲವು. 



೧೧೨೮ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಚಂದ ನ್ರಹಾಸೇ ತು ಯಃ ಕಶ್ಲಿ ತ್ಸ ನ್ಯಾ ಸಂ ಕುರುತೇ ನೃ ಪ। 
ಅಶಿವರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತ ಸ್ಯ ಸೋಮಲೋಕಾತೆ ತೃದಾಚನ ॥ ೩೩ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವಾಖಂಡೇ 
«ಚಂದ ್ರ ಹಾಸತೀರ್ಥೆ ಮಾಹಾತ್ಮ 4ವರ್ಣನಂ?? ನಾಮ 

ನನತ್ಕುತ್ತ ರಶತತಮೋನಿಧ್ಯಾಯಃ 

೩೩. ಚಂದ್ರಹಾಸತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸನ ಫ್ಲ್ಯಿಸವನ್ನು ಸ್ತೀಕರಿಸಿದವನಿಗೆ ಚಂದ್ರ 
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುನರಾ ಗಮನವಿಬ್ಲದ ಮುಕ್ತಿ 5 ಯುಂಟಾಗುವರು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳೆ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿ ದೃವಾದ 
ಶ್ರೀಸ್ತಾ ) ೦ದಮುಹಾಪುರಾಣವ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

ಚಂದ ್ರಹಾಸತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ತ $ವರ್ಣನ ವೆಂಬ 
ನೂರತೊಂಬತ್ತ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯೆ ಮುಗಿದುದು 



ದ್ರಾದಶಾದಿತ್ಯ ತೀರ್ಥ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಸಿದ್ದೇ ೀಶ್ವರಂ ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ೀತ್ರಸ್ಥೈವ ತು ಸಮಾಪತಃ । 

ಅಮೃ ತಸ್ಪಾ ನಿ ತಲ್ಲಿಂಗಮಾದ್ಯ ೦ ಸಾ ಿಯಂಭುವಂ ತಥಾ 

ದೃ ಷ್ಟ ಮಾತೆ €ಣ 'ಯೇನೇಹ "ಹ್ಯಸ್ಯ ಣೋ ಜಾಯತೇ ನರಃ । 

ಫರಾ ವಷ? ಶತಂ ಸಾಗ, ಸ ಮಾರಾಧ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಂ HSN 

ಪ್ರಾಪ್ಲುಯಖುಃ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ದಿ ಮಾದಿತ್ಯಾ ದ್ವಾ "ದಶೈೈ ವತು! 

ಅತಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಸಿದ್ದಿದಃ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಂಕ್ಷಿ ಣಾ 
ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ:- 

ಕಥಂ ಸಿದ್ದೆ ೇಶ್ವರೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ ಸಿದ್ಧಿ ೦ ದೇವಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ । 

ಆದಿತ್ಯಾ ಇತಿ “ಚೊ ಕ್ತ ೦ ತನ್ನೆ: ಮ ವಿಸಾ ಸನಂ ಕೃತಂ HN 

ತಪಸ್ಯು ಗ್ರೆ (ವ್ಯ ವಸಿತಾ ಆದಿತ್ಯಾಃ “ಕೇನ ಹೇತುನಾ ! 

ಸೆಂಪಾ ಪ್ತಾಸ್ತು ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಿಂ ಚೈವಾಃಭಿಲಾಷಿಕೀಂ hn 

br ತ್ಮ ಥೆ ನಜರ್ ಸಂ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ದ್ಯಾ ದಶಾದಿತ್ಯತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಅನಂತರ ಚಂದ್ರಹಾಸ 

ತೀರ್ಥದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇ ಲ್ಲ 

ಸ್ರವಿಸುವ ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಲಿಂಗವಿರುವುದು. 

೨-೩. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ 

ಯಣಮುಕ್ಕನಾಗುವನು. ಒಂದೆ ದ್ವಾ ದಶಾದಿತ್ಯರು ನೂರು ವರ್ಷಕಾಲ 

ಸರಮೇಶ ಸರವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಉತ್ಕಮ ಸಿ ದ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದುದರಿಂದ 

ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವನು ನಿದಿ ಯನ್ನೀಯುವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

೪. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ದ್ವಿಜವರ್ಯನೆ! 

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆಂಬುದು ನನಗೆ 

ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ? 

ಯ ಆದಿತ್ಯರು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಉಗ್ರತಸನನ್ನಾಚರಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು 

ಪಡೆದರು? 

ದಿತ್ಯರು 



ಗಿ೧೩೦ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪು ಾಣಂ 

ಸಂಕ್ಸಿಸ್ಯ ತು ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ನಿಸ್ತರಾದ್ದಿಜ ಶಂ ಸಮೇ ॥೬॥ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಅದಿತೇರ್ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾ ಜಾತಾಃ ಶಕ್ರ ಪುರೋಗಮಾಃ । 
ಇಂದ್ರೋ ಧಾತಾ ಭಗಸ್ತ್ಯೃ ಸ್ಟಾ ನಿತ್ರೋಂಥ ವರುಣೋಂರ್ಯಮಾ ॥೭ 
ನಿವಸ್ಥಾ ನ್ ಸವಿತಾ ಪೂಷಾ ಹ ;ಂಶುಮಾನ್ವಿಷ್ಟು ರೇವ ಚ । 
ತ ಇಮೇ ದಾ ದಶಾದಿತ್ಯಾ ಇಚ್ಛಂತೋ ಭಾಸ್ಕ ರಂ ಪದಂ 1೮ 

ನರ್ಮದಾತಟನಾಶ್ರಿ ತ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಗ್ರೇವ್ಯ ವಸ್ಥಿ ka 
ಸಿದ್ದೆ €ಶ್ವರೇ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಶ ಪೇಯ್ಯೆ ಮಾಹಾತ್ಮ ಭಿಃ HF 
ಪರಾ ಸದಿ ರನುಪ್ರಾಸ್ತಾ ದ್ಯಾ ದಶಾದಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ತೈಃ । 
ಸ್ಥಾ ವಿತ” ಕ” ಜಗದ್ದಾತಾ.: ತಸಿ ಎಂಸಿ ರ್ಥ ದಿವಾಕವಃ। ॥ ೧೦ ॥ 
ಸ ; ಸೀಯಾಂಶವಿಭಾಗೇನ ದಾ ದಶಾದಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ತೈಃ 1 
ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ರಾಜನ್ ಜ್ಯಾ ತಿಂ "ತಂ ಭುವಿ ॥ ೧೧॥ 
ಪ್ರಲಯೇ ಸಮನುಪ್ರಾಪ್ತೇ ಹ್ಯಾದಿತ್ಯಾ 'ಪ್ವಾ ದಶೈ ವತೇ। 
ದಾ ದಶಾದಿತ್ಯ ತೋ ರಾಜನ್ ಸಂಭವಂತಿ ಯುಗ ಕ್ಸ್ನಯೇ lH ೧೨ ॥ 
ಇಂದ್ರ ಸ ಸ್ಪಪತಿಸೂರ್ಯೇಣ ಧಾತಾ ಟೈವಾಗ್ತಿ , ಗೋಚೆಕೇ | 
ಗಭಸ್ತಿ ಸತಿರ್ವೈ ಯಾಮ ತ್ವ ಷ್ಟಾ ನೈರ್ಯತದಿಣ್ದು ಖಃ ॥ ೧೩ ॥ 

೬. ನಾನು ಸಂಕ್ಸೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುನಿಯೆ! ವಿಸ್ತಾರ 
ವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳು. 

೭-೧೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು . ಹೇಳುತಾ ಸಾನೆ :--ಅದಿತಿಯಿಂದ. ಇಂದ್ರ 
ಮೊದಲಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಆದಿತ್ಯರು ಜನಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರ, ಧಾತಾ. 
ಭಗ, ತ್ವಷ್ಟಾ, ಮಿತ್ರ, ವರುಣ, ಆರ್ಯಮಸನ್, ವಿವಸ್ತಾನ್, ಸವಿತಾ, ಪೂಷಾ, 
ಅಂಶುಮಾನ್. ವಿಷ್ಣು ಖಂಬ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಆದಿತ್ಯರು ಸೂರ್ಯಪದನಿ 
ಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿ ನರ್ಮದಾತಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದೆ (ಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ತಸವ 
ನ್ನಾಚರಿಸಿ ಸಿದ್ದಿ. ಯನ್ನು ಪಡೆದು ಜಗದ್ಭಾರಕನಾದ ಸೂರ್ಮ “ನನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅಂಶ 
ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಆ ತೀರ್ಥವು 
ದಾ ದಶಾದಿತ್ಯತೀರ್ಥವೆದು ವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. 

೧೨. ಪ್ರಳಯಕಾಲವು ಬರಲು ಆ ದ್ವಾ ದಶಾದಿತ್ಯ ರು ಆ ದ್ವಾನಕಾದಿತ್ಯ 
ತೀೀರ್ಥದಿಂದ ಉದ್ಭ ವಿಸುವರು. 

೧೩.-.೨೨, ಇಂದ್ರನ ಪ್ರಮು ಪೂರ್ವದಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಧಾತನು ಆಗ್ನೇಯದಿಕ್ಕಿ 
ನಲ್ಲಿಯೂ, ಭಗನು ದಕ್ಷ ಣ! ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲಿಯೂ, ತ್ರಷ್ಣ ನು ನೈಖುತ್ಯದಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, 
ವರುಣನು ಪಶ್ಚಿ ) ಮದಿ್ಸಿನ ನಲ್ಲಿಯೂ, ಮಿತ ತನು ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ, 



ಏಕನವತ್ಯುತ್ತರಶತತನೋ9ಧ್ಯಾಯಃ ೧೧೩೧ 

ವರುಣಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಭಾಗೇ ಮಿತ್ರಸ್ತು ವಾಯವೇ ತಥಾ 
ವಿಷ್ಣು ಶ್ತ ಸೌಮ ಮ್ಯ ದಿಗ್ಭಾ ಗೇ ನಿನಸ್ವಾ ನೀತಗೋಚರೇ ॥ ೧೪ ೫ 

5: ಠಿ ಬಖತೊ ಚ ೧೫ ॥ 

ಪ್ರದಹಸ್ವೈ ಬ್ ಬ್ಗ ಇತಸ್ತತಃ | 

ಯಶೈವ ತೇ ಮಹಾರಾಜ ದಹಂತಿ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ 

ತಥೈನ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಾವಸಾಧನಾಃ | 

ಪ್ರಾ ತರುತ್ತಾ ಯ ಯೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ದ್ವಾ ದಶಾದಿತ್ಯ ಸಂಜ್ಣೆ ತಂ ॥ ೧೭ ೫ 

ಪಶ್ವತೇ ದೇನದೇನೇಶಂ ಶೃಣು ತಸ್ಪನ ಯತ ಅಂ. i 

ವಾಬೆಕಂ ಮಾನಸಂ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮಜಂ ಯತು ಪಿರಾಕೃತಂ ॥ ೧೮ ॥ 

ನಶ್ಯತೇ ತತ್ವ ಎಸೌಾಡೇವ ದ್ವಾ ದಶಾದಿತ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ । 

ಪ್ರ ದಕ್ಷ ಣಂ je ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ತ ಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಭಾರತ ।೧೯॥ 

1 ೧೬ ॥ 

॥ ೨೦॥ 

ಆಸೃತ್ರ. ಸಪ್ತಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಲಭಂತಿ ನ ಲಭಂತಿ ಚ । 

ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ವಾರೇ. ದೈ ನಕರೇ ದ್ವಾವಶಾದಿತ್ಯದರ್ಶನಾತ್ H 30 

ಪ್ರ ಕ್ಸಿ ಣಂ ತು ಯುಃ ಕುರ್ಯಾತ ತ್ರಸ್ಯ ಸಾಸಂ ತು ನಶ್ಯತಿ 

ಆರೋಗೀ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾನಿ ಭವೇಡ್ವೈ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೨ ॥ 

ಯೂ, ವಿವಸ್ತಂತನು ಈಶಾನ್ಯದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ, 

, ಪೂಷನು ಕೆಳಗೂ ಒಣಗಿಸುವರು. ಅಂಶುಮಂತನೂ, 

)ಸ್ಲುವೂ ಖಖದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುಡುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 

ಚೆ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು ರ ಸುಡುವಂತೆಂ ಯೇ 

ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ರನ್ನು 

ನೋಡಿದವರಿಗಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. ವರು ಬಂದೆ ಮಾಡಿದ ವಾಚಿಕ 

ಮಾನಸಿಕ, ಕಾಯಿಕ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡಲೆ "ನಾಶವಾಗುವುವು ಆ ದ್ವಾದಶಾ 

ಪ್ರದಕ್ಸಿಣೆ ಮಾಡಿದವನು ಸಮಗ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಸಿಣೆ 

ಮಾಡಿದನನಂತಾಗುವನು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಸ್ತಮಿಾ ದಿನ ಉಸವಾಸಮಾಡಿದ 

ಟಟ ೮ 2 6 (2) ಟ್ರ 
1. UU 

| 

ಪಾಪವು ಪರಿಹಾ ರನಾಗ ಗುವುದು. ಅವನು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ 

ನಾಗುವನು. 



೧೧೩೨ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 
ತೆ 

 ಪ್ರದಕ್ಸಿಣಶತಂ ದದ್ಯಾದೃಕ್ಕಾ ದಿನೇ ದಿನೇ । 
ದದೂ ್ರೂಪಿಔಕಕುಷ್ಠಾನಿ ಮಂಡಲಾನಿ ವಿಚರ್ಚಿಕಾಃ ॥ ೨೩ ॥ 
ನಶ್ಯ ಂತಿ ವ್ಯಾಧಯಃ ಸರ್ನೇ ಗರುಡೇನೇವ ಪನ್ನಗಾಃ | 

ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ಲಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಷಷ್ಯ್ಮ್ಯಾ ವಾ ಸುರಸೇನನಾತ್ ॥ ೨೪ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

«« ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 
ನಾಮೈ ಕನವತ್ಯು ತ ರಶತತನೋನಿಧ್ಯಾಯಃ 

೨೩-೨೪. ಆ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೂರು ಪ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಿದರೆ ದದ್ರು, ಸಿಟಿಕ್ಸ ಕುಪ್ಪ, Mo ನಿಚರ್ಚಿಕ ಈ ರೋಗಗಳ: 
ಗರುಡನಿಂದ ಸರ್ಪಗಳು ನಾಶವಾದಂತೆ ನಾಶವಾಗುವುವು. ಷಷ್ಠಿ € ದಿನ ಅವರನ್ನು 
ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. 

ಸಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಯ 'ಲೆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

ಸ ಗ ರ್ಥಮಾಹ್ ತ್ತ ವರ್ಣನ?`ನೆಂಬ 

ನೆಯವು ಅಧ್ಯಾ ಯ ಮಂಗಿದುಡು ್ದ CL Gs ೧ ಲ ಆ [28 



ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತಸ್ಕೈವಾನಂತರಂ ತಾ ಕಿವಿ 
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಶ್ರೀಪತಿಂ ಸಾಪ್ಟೈ ರ್ಮುಃ ಚೈತ ಸಾನವೊ € ಚ 

ಮಹರ್ಷೇಸ್ತಸ್ಯ ಜಾನೂತಾ 'ಭೃಗೋರ್ಡೀವೋ ಜನ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

ಕೋಂಯಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿರ್ದೇವೋ ದೇವಾನಾಮಧಿಪೋ ವಿಭುಃ । 
ಕಥಂ ಜನ್ಮಾಂ :ಭವತ್ತ ಸ್ಮ ದೇನೇಷು ೬ ತ್ರಿಷು ವಾ ಮುನೇ ia 
ಸಂಬಂ al ಚ ಕಥಂ ಜಾತೋ ಭೃಗು: ಣಾ ಸಹ ಕೇಶವಃ | 

ಏತದ್ದಿಸ್ತರತೋ ಬ್ರಪಹ್ಮನ್ವಕ್ಟುಮರ್ಹಸಿ ಭಾರ್ಗವ ॥೪॥ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಸಂಕ್ಲೇಪಾತ್ವಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧ್ಯಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಮಹತ್ 
ನಹಿ ವಿಸ್ತರತೋ ನಕ್ಕುಂ ಶಕ್ತಾಃ ಸರ್ವೇ ಮಹರ್ಷಯಃ H BN 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಶ್ರೀಪತ್ಯುತ್ತತ್ತಿವಣ್ಣಸ 

ಆ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ 
ಅಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನು 

ಲ. ‘ ನು ಅ | ನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬ f) ನಾದನು? 

ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳು. 

೫. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಒ 

ಚರಿತೆಯನ್ನು ಸ ಸಂ ಕ್ಸೇಸವಾಗಿ ಹೇಳುವೆನು. ಇ 

ಸಮಸ್ತ ಮಹರ್ನಿಗಳೂ ಶಕ್ತರಬ. 

13 



೧೧೨೪ ಶ್ರೀ 

ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ನಾಭ್ಯಬ್ದಾಜ್ಞಾತೋ ದೇವಶ್ಚತುಮ್ಮುಖಃ 

ತಸ್ಯ ದಕ್ಟೋೊಣಂಗಜೋ ರಾಜನ್ನ ಕ್ಸಿಣಾಂಗುಷ್ಟಸಂಭವಃ 1 ೬ ॥ 

ಧರ್ಮಃ ಸ್ತನಾಂತಾತ್ಸಂಜಾತಸ್ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋಂಭವತ್ಚಿಲ । 
ನಾರಾಯೆಣಸಹಾಯೋಸಾನಜೋಪಿ ಭರತರ್ಷಭ "2 

ಮರುತ್ವತೀ ವಸುರ್ಜನಾ ಲಂಬಾ ಜಾನುಮತೀ ಸತೀ। 

ಸಂಕಲ್ಪಾ ಚ ಮುಹೂರ್ತಾ ಚ ಸಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾವತೀ ಕಕುಪ್ ' ॥ ೮॥ 

ಧರ್ಮಪತ್ತ್ಕ್ಯೋ ದಶೈವೈತಾ ದಾಕ್ಸಾಯಣ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಭಾಃ | 

ತಾಸಾಂ ಸಾಧ್ಯಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಪುತ್ರಾನಜನಯನ್ನೃಪಸ 1೯॥ 

ನರೋ ನಾರಾಯಣಶ್ಚೆ ವ ಹರಿಃ ಕೃ ಷ್ಠ ಸ್ತಥೈವ ಚ! 

ವಿಷ್ಣೊ (ರಂಶಾಂಶಕಾ” ಹ್ಯೇತೇ ಚಿತ್ತಾ ಕೋ ಧರ್ಮಸೂನವಃ 1೧೦॥ 

ತಥಾ 'ನಾರಾಯಣನರೌ 'ಗಂಮಾದನಪರ್ವತೇ 

ಆತ ಮನ್ಯಾತ್ಕಾ ನಮಾಧಾಯ ತೇಪತುಃ ಪರಮಂ ತಪಃ ॥ ೧೧॥ 

ಧ್ಯಾ “ಯಮಾನಾನನೌಷನ್ನು 0 ಸ್ವಂ ಕಾರಣಮಕಾರಣಂ | 

ವಾಸುಡೀವಮನಿರ್ದೇಶ, ಮಪ ತಕ್ಕ ೯ಮನಂತರಂ ॥ ೧೨ ॥ 

ಯೋಗಯುಕ್ಕ್ ಮಹಾತಾ ನಾವಾಸ್ಥಿ ಸತಾವುರುತಾಪಸೌ | 

ತೆಯೋಸ್ತಪಃಪ್ರಭಾವೇಣ ನ ತತಾಪ'ದಿವಾಕರಃ ॥ ೧೩ ॥ 

೬-೭. ನಾರಾಯಣನ ನಾಭೀಕಮಲದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು 

ಜನಿಸಿದನು. ದಕ್ಷನು ಅವನ ಬಲಗೈ ಯ ಅಂಗುಷ್ಮದಿಂದಲೂ, ಧರ್ಮನು 

ಸ್ತನಮಧ್ರದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿ ದರು. ಈ ಆಜನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ 

ನಾಗಿದ್ದನು. 

೮-೧೦. ಮರುತ್ವತೀ, ಪಸು, ಜ್ಞಾ ನಾಲಂಬಾ, ಭಾನುಮತೀ, ಸತೀ; 

ಸಂಕಲ್ಫಾ, ಮುಹೂರ್ತಾ, ಸಾಧ್ಯಾ, ವಿಶಾ ್ರಿವತೀ, ಕಕುಪ್ ಎಂಬ ಹೆತ್ತು 

ಮಂದಿ "ಅತ್ಯಂತ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ದಕ್ಷನ ಮಕ್ಕ ಳು ಧರ್ಮನ ಪತ್ನಿಯರಾದರು. 

ಆ ವರಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ವಂತಳಾದ ಸಾಧ್ಯಳು ನರ, ನಾರಾಯಣ, ಹೆರಿ, ಕ್ಸ ಷ್ಣ 

ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಡೆದಳು. 

೧೧. ನಾರಾಯಣ ನರರು ಗಂಧಮಾದನ : ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ 

ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಅತಿಶಯ ವಾದ ತಪವನ್ನಾಚರಿಸಿದರು. 
೧.5೧೪. ಅವರು ಸಾದೃಶ್ಯವಿಲ್ಲದವನೂ, ಜಗತ್ತಾರಣನೂ, ಕಾರಣ 

ರಹಿತನೂ, ಅಪರಿಚಿನ್ನನೂ, ಊಹಿಸಲಶಕ್ಕ ನೂ, ಆದ ವಾಸುದೇವನನು 
ಬಯ ಲ್ಸ 

ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮ ಮುನಿಗಳಾದರು. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 



ಗಿಸಿಷ್ನಿ೫ 

ಬಭೂಪ್ರರವನೀಸಾಲದ 'ರಮಂ ಕೊ ಭಮಾಗತಾಃ ॥ ೧೬ ॥ 

ದೇವರಾಜಸ್ತಥಾ ಶಕ್ರಃ ಸಂತಪ್ರಸ್ತಪಸಾ ತಯೋಃ । 
ಯೋಜ ಪರಸ ಸ್ತ ತ. ತರಂ ಪ್ರ 

ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ: 

ರಂಭೇ ತಿಲೋತ್ತಮೇ ಕುಜ್ಜೇ ಫ ತಾಚಿ ಲಲಿತೇ ಶುಭೇ 

€ : ಸುಭ ಸು ನ್ಲೋ ಚೇ ಆ ಸೌರಭೇಯಿ ಮಹೊ 

ಗಂದಮಾಡನಮಾಸಾಡ್ಕ ರುದ ವಚನಂ ॥ ಮನು. | 

ನರನಾರಾಯಣೌ ತತ್ರ ತಪೋದೀಶ್ಪಾ ನ್ವಿತೌ ದ್ವಿಜೌ ॥ ೨೦॥ 

ಸೂರ್ಯನು ತವಿಸಲ್ಲಿ. ಸುಖಸ್ಪರ್ಶನಾದ ವಾಯುವು ಶಂಕೆಯಿಂದ ಬೀಸಿದನು. 

ಅಗ್ನಿಯು ಉರಿಯು ಚ ಶಣ್ಣಗಾಗಿದ ನು. 
ಲ 

೧೫. ಸಿಂಹವ್ಯಾಫ್ರಾ ದಿಗಳು ಜೆಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಮ ಗಗಳೂಡನೆ ಸೌಮ್ಯವ ಇಗಿ 
Ay 

ಕಿ ಗಿನಿ ೪) 

ಸಂಚರಿಸಿದುವು. ಅವರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಗೋವಿನಂತೆ 
೧೬. ಬೆಟ್ಟ ಗಳು ಚಲಿಸಿದುವು. ಸಮು ವ 

ವಾಯಿತು. ದೇವತೆಗಳು ಕಾಂತಿಯಿಲ್ಲದ ತಮ್ಮ ಮಾಸಸ್ತ 

ರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೋಜೆಗೊಂಡರು. 

೧೭. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತಾಪಗೊಂಡ ಇಂದ್ರನು ಆವರಿಗೆ ವಿಘ್ನ 

ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲ: ಅಪ್ಪರಸ್ತ್ರಿ ಯರನ್ನು ನೆ ನೇಮಿಸಿದನು. 

೧೮... ೨.೩. ಇಂದ್ರನು ತೇಳುತ್ತಾ ನೆ ರಂಬೇ! 

ಫೃತಾಚಿ! ಪ್ರಮ್ಲೋಚೆ! ಸುಮ್ಲೋಚಿ! 

ಂಡರೀಕೇ! ವರೂಥಿನಿ ! ನೀವೆ 

ದ್ರೇಕಕರವೂ ಆದ ಶರೀರನನ್ನು ಧರಿಸಿದವರಾಗಿ 
ನಡೆ 

ತ್ತೆ 

Ch ೪ ತ್್ (84 ಘಿ ಇ ೮ 

ತ್ತಾ ರ್ಶ ತ ತ್ರ ನಾಯರ 

ಛೆ 

ಗೆ ed ೬ ೭೮ 
ರ್ಸ್ ತ್ಾ ಈ ಘಾತಕ 

“$l 
ಆತಿ ನ್ 



೧೧೩೬ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾ ೦ದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತೇಸಾತೇ ಧರ್ಮತನಯೌ ತಪಃ ಪರಮದುಶ್ಚರಂ । 

ತಾವಸ್ಮಾಕಂ ವರಾರೋಹಾಃ ಕುರ್ವಾಣೌ ಪರಮಂ ತಪಃ ॥೨೧॥ 

ರ್ಮಾತಿಶಯದುಃಖಾರ್ಶಿಪ್ರದಾವಾಯತಿನಾಶನೌ । | 

ತದ್ಗಚ್ಛತ ನ ಭೀಃ ಕಾರ್ಯಾ ಭವತೀಭಿರಿದಂ ವಚಃ ॥ ೨೨ ॥ 

ಸ್ಮರಃ ಸಹಾಯೋ ಭವಿತಾ ವಸಂತಶ್ಚ ವರಾಂಗನಾಃ । 

ರೂಪಂ ವಯಃ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಮದನೋದ್ದೀಪನಂ ಪರಂ । 

ಕಂದರ್ಪವಶಮಭ್ಯೇತಿ ವಿವಶಃ ಕೋ ನ ಮಾನವಃ ॥ ೨೩ ॥ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದೇವರಾಜೇನ ಮದನೇನ ಸಮಂ ತದಾ । 
ಜಗ್ಮುರಪ್ಪರಸಃ ಸರ್ವಾ ವಸಂತಶ್ಚ ಮಹೀಪತೇ ॥ ೨೪ ॥ 

ಗಂಧಮಾದನಮಾಸಾದ್ಯ ಪುಂಸ್ಕೋಕಿಲಕುಲಾಕುಲಂ । 

ಚಚಾರ ಮಾಧವೋ ರಮ್ಯಂ ಪ್ರೋತ್ಫುಲ್ಲವನಪಾದಪಂ ॥ ೨೫ ॥ 

ಪ್ರವವೌ ದಕ್ಷ್ಮಿಣಾಶಾಯಾಂ ಮಲಯಾಂನುಗತೋನಿಲಃ । 

ಭೃಂಗಮಾಲಾತರುರವೈ ರಮಣೇಯಮಭೂದ್ವನಂ ॥ ೨೬ ॥ 

ಗಂಥಶ್ಚ ಸುರಭಿಃ ಸದ್ಯೋ ವನರಾಜಿಸಮುಡ್ಛವಃ 

ಕನ್ನರೋರಗಯಕ್ಟಾಣಾಂ ಬಭೂವ ಘ್ರಾಣತರ್ಪಣಃ 1 ೨೭॥ 

ಕ್ರಿರುವರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖವನ್ನೀಯುವವರೂ, ಮುಂದಿನ 

ಸುಖವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ 

ಹೋಗಿರಿ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. 

೨೩. ಉತ್ತಮ ತರುಣಿಯರೆ! ನಿಮಗೆ ಮನ್ಮಥನೂ, ವಸಂತನೂ 
ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಮನ್ಮಥೋದ್ವ್ದೀಪಕವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, 

ವಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನೆ ನಿಮಗಧೀನನಾಗುವುದಿಲ್ಲ? 

೨೪. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಇಂದ್ರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು 

ಅಪ್ಸರೆಯರು ವಸಂತ ಮನ್ಮಥರೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟರು. 

೨೫. ವಸಂತನು ಮನೋಹರವೂ, ಅರಳಿದ ಹೂವುಗಳುಳ್ಳ ಕಾಡಿನ ಮರ 

ಗಳುಳ್ಳುದೂ, ಕೋಗಿಲೆಗಳ ದನಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೂ, ಆದ ಗಂಧಮಾದನ 

ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. 

೨೬. ಮಲಯಮಾರುತವು ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬೀಸಿತು. ತುಂಬಿಗಳ 
ಧ್ರ _ಡಿಯಿಂದ ವನವು ಮನೋಹರವಾಯಿತು. 

೨೭. ಕಾಡುಗಳ ಸಾಲುಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಪರಿಮಳವು ಕಿನ್ನರ, ಉರಗ, 
ರ ಮೂಗಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. 
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ಎ ಲೋಭಯಿತುಮಾರಬಾ 
ಜಗೌ ಮನೋಹರಂ 

ವರಾಂಗನಾಶ ತಾಃ 

॥ ೩೪ ॥ 

ಸ್ಕಿ ರುದ್ಧಮಮಂಗ 

ಚ ವಶಂಗತೌ 

ನಸಃ ಪೃಥಿನೀಪತೇ । 
ತ್ಮಸಾರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಚೇತಸೋಃ 

ದೀಸಾವಕಂಸೌ ನೃಪ ತಿಷ್ಠ ತಃ 
ಸ್ಪಸೆ 
ತೆ 

ಕ 

€ ತಥೆ 

ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಸುದೇವಮಯಂ ಪ 

nt 

ಇಂಗಿನ ಇಸ ಕೆ ಭಾಯ ತನ್ವಂಗ್ಯ 

ಭಿ 

ಭೆ 3 ಸ್ಭೃ ತೈ ಹಾ F 
ಸ್ಕೈ ಸ್ತಥಾ p

e ನ್ಯಾ ಫ್ ಸ್ರಿ | 

ರುಥಾ 

ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣ 
ಳು 

ಮನ್ಯಮಾನೌ ನ ರಾಗಸ್ಯ ದ್ವೇಷಸ್ಕ 

ಯಥಾ ನ ಯಾತಿ ಸಂ 
ಸರ್ವಭೂತಹಿತಂ 

ಪೂರ್ಯಮಾಣೋ: 

ಹಾವ್ರರ್ಭಾನ 

ತಯೋಃ ಳೆ 

ವಿಕಾರೊಲಭನದಧಾ, 

ನಿವಾತಸೌ 

ಣಖುಷಸಿಗಳ 

ಗೈ 

ಹೋ ಟುಟ್ ತೆ 
Wo ws 

೩೧. ಹಾಗಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ 

೨೮. ಸುಂದರಿಯರಾ 



ಸ್ಮರೋಂಪಿ ನ ಶಶಾಕಾಂಥ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಹೃದಯಂ ತಯೋಃ । 

ವಿದ್ಯಾಮಯಂ ದೀಪಯುತಮುಂಧಕಾರ ಇವಾಲಯಂ 1 ೩೫ ॥ 

ಪುಷ್ಟೊ ೇಜ್ವಲಾಂಸ್ತ ಸ್ತಿರುವರಾನ್ಸ ಸಂತಂ ದಕ್ಷಿಣಾನಿಲಂ । 

ತಾಶೆ ಶ್ರೈನಾಸ್ಟ ರಸಃ ಸರ್ನಾಃ ಕಂಪರ್ಷಂ By ನುಹಾಮುನೀ ॥ ೩೬ ॥ 

ಯಚ್ಞಾರಬ್ದಂ ತಪಸ್ತಾಭ್ಯಾಮಾತ್ಮಾನಂ ಗಂಧಮಾದನಂ । 

ದದರ್ಶಾತೇಂಖಲಂ ರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪುರುಷರ್ಷಭ 1 ೩೭॥ 
ದಾಹಾಯ ನಾಂಮಲೋ ವನಹ್ಮೇರ್ನಾಪಃ ಕ್ಲೇದಾಯ ಚಾಂಭಸಃ । 
ತದ್ದ್ರವ್ಯಮೇವ ತದ್ದ್ರವ್ಯವಿಕಾರಾಯ ನ ನೈ ಯತಃ ! ೩೮ ॥ 
ತತೋ ವಿಜ್ಞಾಯ ವಿಜ್ಞಾಯ ಹರಂ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪತಃ | 

ಮಧುಕಂದರ್ಪಯೋಸಿತ್ಸು ನಿಕಾರೋ ನಾಂಭನತ್ತಯೋಃ ॥ ೩೯ ॥ 
ತತೋ ಗುರುತರಂ ಯತ್ನಂ ವಸಂತಮದನೌ ನ ಪ । 
ಚಕ್ರಾತೇ ತಾಶ್ಚ ತನ್ವಂಗ್ಯಸ್ತೃತ್ಕೊ ಭಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ ೪೦॥ 
ಅಪ್ಪ ನಾರಾಯಣೋ ಧೈರ್ಯಂ ಸಂಧಾರ್ಯೋದೀರ್ಣಮಾನಸಃ । 
ಊರೋರುತಪ್ಪಾಡಯಾಮಾಸ ವರಾಂಗೀಮಬಲಾಂ ತದಾ 1 ೪೧॥ 
ತ್ರೈಲೋಕ್ಕಸುಂದರೀರತ್ನಮಶೇಷಮನನೀಪತೇ | 

ಗುಣೆರ್ಲಾಘವಮಭ್ಯೇತಿ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಂದರ್ಶನಾದನು I ೪೨ ॥ 

ಜೀ ೧) ಸಿ 

ಕತ್ತಲೆಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. 
೩೬-೩೭. ತಸಸ್ಸನ್ನಾ ಚರಿಸುವ ಆ ಮುನಿಗಳು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿ 

ಸ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರುತವನ್ನೂ, ಎಲ್ಲಾ 
ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನೂ ಮನ್ಮಥನನ್ನೂ ಸರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದರು. 

೩೮. ಅಗ್ನಿಯು ಸುಡುವುದಕ್ತೂ, ನೀರು ಒದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥ 
ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ದ್ರವೃವೇ ದ್ರವ್ಯದ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

೩೯. ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಿತ ಅವರು ವ ಸಂತ, ಮನ್ಮಥ, 
ಮತ್ತು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳ ಲಿಲ್ಲ. 

೪೦, ಅನಂತರ ವಸಂತ, ಮನ್ಮಥ ಒಡು ಆ ಅಪ್ಪ ರೆಯರು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ ನ್ದ 

ಚಂಚಲಗೊಳಿಸಲು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಪ ಯತ್ನಿಸಿದರು. 

೩೫. ಮನ್ಮಥನೂ ಜ್ಲಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರುನ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ದೀಪ 
\ ಔ 

೪೧-೪೨. ತರುವಾಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಾದ ಸ್ಥಿರಮನಸ್ಸು ಳ್ಳ ನಾರಾಯಣನು 
ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮಳಾದ ಓರ್ವ ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು 
ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ತ್ತ ಲೋಕ್ಯ ಸುಂದರಿಯಾದ ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡಿದ 
ಕೂಡಲೆ ಯುವಕಿಯರು ಅವಳ ಗುಣಗಳಿಂದ ಲಾಘವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. 
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ವಸಂತಶ್ಚ ಸಾರ್ಥಿವಾಂಪ್ಸರಸಶ ತ 
ಣಮ್ಯ ಭಗವಂತೌ ತೌ ತುಷ 

ಶ್ತ 

ಹೆರಿ ನಿಲೋ ಥ್ರ ಮಹೀ ಕಾಲ ಚಕ 

ವಸಂತಕಾಮಾಂಪುರಸ ಊಚುಃ 

ನ ರೇಜುರವನೀಸಾಲ ತ 
ತತಃ ಕಾನೋ 

ರಂಭಾತಿಲೋತ್ತಮಾದ 

ಪ್ರ 

ದ್ವಯೋಃ 

ುದಂ ದ್ವಿಧಾ | 

, ದೇವಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ । 
ps 

ಖಾ ನಾಂತರಂ ವಿದ ತೇ ದ 
Qe ನಾನೀ 
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ಧಾಮಭೂತಸ್ಯ ಲೋಕಾನಾಮನಾದೇರಪ್ರ: 

ಛ 

ಈ 
ಕ್ ೨೨೩ 

ಈ 

ಸೀದತು ಜಗದಾ ತಾ ಯಸ 

ನರನಾರಾಯಣೌ ದೇನೌ ಶಂಖಚಕ್ರಾಯುಧಾವುಭೌ | 
ಆಸ್ತಾಂ ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖಾವಸ್ಮಾಕಮಪರಾಧಿನಾಂ 
ನಿಧಾನಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವಪಾಪನನಾನಲಃ । 

ನಾರಾಯಣೋಂತೋ ಭಗ 

ಮೋಹಿತಾಃ ಸ 3 

॥ ೪೭ ॥ 

1 ೪೮ ॥ 

ಮಾನ್ ಸರ್ವಪಾಪಂ ವ; 

ips 

ನೋಹಗೊಂಡ ನಾವು 

ವಿರಾಜಿಸಲಿಲ್ಲ, 

ಆ ನರನಾರಾಯ 

ಹೆ 
hy 

4 ಬ! ಥಿ ಗಾಲ) Meee) 

ಆಸ ಶೆಯರು 

ವರಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ ಗೊಂಡ 

[a 

) J 

ಅಪ್ಸರೆಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಜಗದಾ ರಕನಾದ 

ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ 

) ೪೬, ವಸಂತ ಕಾಮ 

ಗ ಹದಿಂದ 
ಗ 

ಶಿ 

೪೫, ಬಳಕ ವಸಂತ, ಕಾಮ್ಮ 

ಆನು 
1p 

ಕಳ 
ತ್ನ ಇ ಈ 

KS 

ed ಇಗ 
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ಾಇರ್ಜ್ಜಚಿಹ್ನಾಯುವಃ ಶಿ ಶ್ರೀ ಮಾನಾತ್ಮಜ್ಞಾ _ನಮಯೋಂನಘಃ 
ನರಃ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಾನಿ 'ಹತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಜೇಹಿನಾಂ H #೫೦ 
ಜಟಾಕಲಾಪಬದ್ದೋ:ಯಮನಯೋರ್ನಃ ಕೃ ಕಮಾವತೋಃ । 
ಸೌ ಮ್ಮಾ ಸ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಃ ಪಾಪಾನಿ ಹಂತುಂ ಜನಾ ರ್ಜೆತಾನಿ ವೈ I ೫೧ ॥ 
ತಹಾತ ನಿಷ್ಠಾ ದೋಷೇಣ ಯೋಂಪರಾಧಃ ಕ ತೋ ಮಹಾನ್ | 
ತೆ, ತ್ರೈಲೋಕ್ಕನ ನಂಬ್ಯ ಯೌ ನಾಥೌ ನಿಲೋಭಯತುಮಾಗತಾಃ ॥ ೫೨ ॥ 
ಪಸೀದ ದೇನ ನಿಜ್ಞಾನಘಧನ ಮೂಢದೃಶಾಮಿವ । 
ಭವಂತಿ ಸಂತಃ ಸತತ ಸ ;ಧರ್ಮಪರಿಸಾಲಕಾಃ i ೫೩ ॥ 
ದೃಷೆ ತನ್ನಃ ಸಮುತ್ತ ನ ೦ ಯೆಥಾಸಿ ಸ್ತೀರತ್ನಮುತ್ತಮಂ । 
ತ ತ್ವಯಿ ನಾರಾಯಣೋತ್ಪ»* ನ್ನಾಶ್ರೆ ೇಷ್ಠಾ ನಾರವತೀ "ಮತಿಃ 1 ೫೪ ॥ 

ತೇನ ಸತ್ಯೇನ ಸ ಸತ್ಯಾತ ನ ರಮಾತ ನ್ ಸನಾ ತನ । 
ನಾರಾಯಣ ಪ ್ರಿಸೀಡೇಶ ಸರ್ನಲೋಕಸಪರಾಯಣ ॥ ೫% ॥ 
ಪ್ರಸನ್ನ ಬುದ್ದೇ : ಶಾ ಂತಾತ್ಮನ್ಸ್ರ ಸನ್ನವದನೇಕ್ಬಣ । 
ಪ್ರ ಸೀದ ಯೋಗಿನಾ ಬಾತಿ ನರ ಸರ್ವಗತಾಂಚ್ಯು ತ ॥ ೫೬ ॥ 

ಲ ಲಾ Tn ಚ್ 

೫೦-೫೧. ಕ್ರಮೆಯುಳ್ಳ. ಅವರಲ್ಲಿ ॥ ಶಾರ್ಜ್ನ ಎಂಬ ಚಾಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ 
pn ದವನೂ, ಅತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೂ, ನಿರ್ದುಷ್ಠನೂ, ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಪವನ್ನು 

ನಿವಾರಿಸಿದವನೂ ಆದ ನರನ ಸೌಮ್ಯವ ದ ಮುಖ ಮತ್ತು, ದೃಷ್ಟಿಯು ನಮ್ಮ | ಇ | 
ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ದುಃಖಗಳ ಳನ್ನು ನಿನಾರಿಸಲಿ 

ಬಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿದ್ವಾಜೋಷದಿಂದ ಮಹಾಸರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ದ್ದೇವೆ. 

೫೩. ವಿಜ್ಞಾ ನ ನಘನನಾದ ನಾರಾಯಣ! ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ಸಜ್ಜನರು 
ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವರು. 

೫೪. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ರ್ರೀರತ್ನವು 
ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವುಂಬಾಗಿದೆ. 

೫೫. ಸತ್ಯಾತ್ಮನೂ, ಅನಾದಿಯೂ, ಸಮಸ ಲೋಕರಕ್ಸಣೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿರತನೂ ಆದ ಎಲೈ ನಾರಾಯಣನೆ! ಆ ಸತ್ಯದಿಂದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ 
ಮಾಡು. 

೫೨. ತ್ರೈಲೋಕ್ಕವಂದ್ಯರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಂಚಲಮನಸ್ಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು 

ಬಂ. 

೫೬. ಪ್ರಸನ್ನವಾ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವನೂ, ಶಾಂತಮನಸ್ಯನೂ, ಪ್ರಸನ್ನ 
ಮಾದ ಮುಖ ನಿ ಮುತ್ತು Wee ವನೂ, ಯೋಗೀಶ್ವರನೂ, ಸರ್ವ 

ವ್ಯಾಪಿಯೂ ಆದ ನರನೆ! ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. 
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ನಮಸ್ಕಾನೋ ನರಂ ದೇನಂ ತಥಾ ನಾರಾಯ ಕ್ಷ 
ನಮೋ ನರಾಯ ನಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ 
ಪ್ರಪನ್ನಾನಾ ಮನಾ ಥಾ ನಂತ ತಥಾ ನಾಫನವತಾ 
ಶಂ ಕರೊ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉನಾ ಚ್ ನಾ 

ಏವಮಭ್ಯರ್ಚಿತಃ ಸ್ತು ತ್ಯಾ ರಾಗದ್ರೇಷಾದಿವ 
ಪ್ರಾಹೇಶಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ನಾರಾಯ: 

ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ: 

ಸ್ವಾಗತಂ ಮಾಧನೇ ಕಾಮೇ ಭವತ್ತಪ್ಸರಸಾಮಫಿ । 
ಯತ್ನಾರ್ಯಮಾಗತಾನಾಂ ಚ ಇಹಾಂಸ ಸ್ಮಭಿಸ್ತ ದುಚ್ಕತಾಂ 1 ೬೦॥ 
ಯೂಯಂ ಸಂ ಸಿದ್ದಯೇ ನೂನನುಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಶತ್ರುಣಾ। 
ಸಂಪ್ರೇಷಿತಾಸ್ತತೋ: ಸ್ಮಾಕಂ ನೃತ್ಯಯೋಗಾದಿದರ್ಶನಂ 
ನ ವಯಂ ಗೀತನೃತ್ಯೇನ “ನಾಂಗಚೇಷ್ಟಾ ಎಿಭಾಷಿತೃ 
ಲುಬ್ದಾ ವೈ ವಿಷಯೈರ್ಮನ್ಯೇ ನಿಷಯಾ ದಾರುಣಾತ್ಮಕಾಃ ! ೬೨ ॥ 
ಶಬಾ  ನಿಸಂಗಮಷ್ಟಾ ನಿ ಯದಾ ನಾಕ್ಸಾ ಣಿ ನಃ ಶುಭಾ 

ತದಾ ನೃತಾ [ವಯೋ ಭಾವಾಃ ಕಥಂ ಲೋ 

H ೫೯ ॥ 

ಡಿ 2 

ಟ್ರ ನ್ ಛಃ Ca ಕ 

ನರನನ್ನೂ, ನಾರಾಯಣನನ್ನೂ ಪಂದಿಸುವೆವು,  ನರಸಿಗೂ 
ನಾರಾಯಣನ ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವು. 

. ಪ್ರಸನ್ನ ರೂ, 'ಅನಾಥರೂ, ಸ್ವಾಮಿಯುಳ್ಳವರೂ ಆದವರಿಗೆ ನರ 
ನಾರಾ ಣರು ಸ ಸುಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿ. 

೫೯. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹೀಗೆ ಸ್ತುತಿಯಂದ 
ಅರ್ಚಿತನೂ, ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದವನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ 
ನಡುವೆ ಇಂತೆಂದನು. 

೬೦. ನಾರಾಯಣನು ಹೇಳು 

ಸುಖಾಗಮನವಾಗಲಿ. ಇನ್ಲಿಗೆ 
೬೧. ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನಸಿದಿ. 

ಕಳುಹಿಸಿರುವರನು. ದೀವು ನನ ನಗೆ ನ ತೌ. ದಿಗೆ" 

೬೩. ಹ ಶುಭಕರಗಳಾದ ಇಂದಿ ಯಗಳು ಶಬ್ದ ದಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ 

ಗ 
ಬ 

ಡ್ನ ಕ್ಯಾ ಹಾಜಾ ld Se ಫೊ, | 1 ye ಬೃ ed, ಸಾಗ, 8} ತ್ನಾದಿಭಾವಗಳು ಹೇಗೆ ಆಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುವು' 
| ಭಿ ೯ 



೧೧೪೨ ಥ್ರ: ಸ್ಪಾಂದನುಹಾಪ್ರರಾಣಂ 
ಕ್ಮ ಕ್ಸ್ 

ತೇ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸ್ಮನ ವೈ ಸಾಧ್ಯಾ ಭನತೀನಾಂ ಸ್ಮ ರಸ್ಕ ಚ | 

ಮಾಧವಸ್ಯ ಚೆ ಠಳ್ರೊ (ಪಿ ಸ್ಟಾ ಸ 50 ಯಾತ್ವೆ ನಿಶಂಕಿತಾಃ ॥ ೬೪॥ 
ಯೋ ಸೌ ಪರಶ್ಚ ಸರಮಃ ಪುರುಷಃ ಸರಮೇಕ್ಯ ರಃ । 

ಪರಮಾತ ಸ್ಮ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಥಾವರಸ್ಯ ಚರಸ್ಯ ಚ | ೬೫ ॥ 
ಉತ್ಪತ್ಪಿಹೇಡುರೇತೇ ಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಲೀಯತೇ। 

ಸರ್ವಾವಾಸೀತಿ ದೇನತ್ವಾದ್ವಾ ಸುದೇನೇತ್ಯು ದಾಹೃತಃ 1 ೬೬ ॥ 

ವಯನುಂಶಾಂಶಕಾಸ್ಮಸ ; ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಸ್ಥೆ ಮಾನಿನಃ 
ತದಾಜೀಶಿತವರ್ತ್ತಾನೌ ಜಗದ್ಪೋಧಾಯ ದೇಹಿನಾಂ 1೬೭॥ 

ತತ್ಸರ್ವಭೂತಂ ಸರ್ವೇಶಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶಿನಂ । 

ಕುತಃ ಪಶ್ಯಂತೌ ರಾಗಾದೀನ್ವರಿಷ್ಯಾನೋ ವಿಭೇದಿನಃ । ೬೮॥ 

ವಸಂತೇ ಮಯಿ ಚೇಂದ್ರೇ ಚ ಭವತೀಷು ತಥಾ ಸ್ಮರೇ । 

ಯದಾ ಸ ಏವ ಭೂತಾತ್ಮಾ ತದಾ ದ್ರೇಷಾದಯಃ ಕಥಂ I &F 

ಯನ್ಮಯಾನ್ಯವಿಭಕ್ತಾನಿ ಯದಾ ಸರ್ವೇಷು ಜಂತುಷು । 

ಸರ್ಮೇಶ್ವರೇಶ್ವರೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಕುತೋ ರಾಗಾದಯೆಸ್ವ ತಃ il ೭೦೫ 

೬೪. ನಾವು ಸಿದ ರಾಗಿರುನೆವು. ನಿಮಗೂ, ಮನ್ಮಥ, ವಸಂತರಿಗೂ 
ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯರಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ರನಾಗಲಿ. ನೀವು ಶಂಕೆ 

ಯಿಲ್ಲದೆ ತೆರಳಿರಿ' 

೬೫-೬೬, ಉತ್ತಮನೂ, ಪರಮೇಶ್ವರನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಆದ 
ಈ ನಾರಾಯಣನು ಚರಾಚರಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣನು. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆ್ಲ 
ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗುವುದು. ಇವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರು 
ವುದರಿಂದ ನಾಸುಜೀವನೆಂದು ಹೆ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ನನು. 

೬೭-೬೮. ನಾವು ಚತುರ್ವೂಹನಾದ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶಾಂಶಕರು 
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಡೆಯುವೆವು. ಆದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ, ಸರ್ಮೇಶನೂ, ಸಕಲ 

ವನ್ನೂ ಸ ಸಮವಾಗಿ  ನೋಡುವವನೂ ಅದ ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಾವು 
ಕೆ 
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೬೯. ಆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಾರಾ ಬಣನು ವಸಂತನಲ್ಲಿಯೂ, 
ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ, ಮನ್ಮಥನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದ 
ಶಿಂದ ಡೆ ಹಾರಗಳು ಹೇಗುಟಾಗುವುವು ? 

ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ರಾಗಾದಿಗಳು ಹೇಗುಂಟಾಗುವುವು: 9 
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ಬ್ರಹ್ಮಾ ಣನಿ೨ಂದ್ರ ಮಾಶಿ ಶಾನಮಾದಿತ್ಯ ಂಮರುತೊ ಖಿಲ 

ನಕ್ಕೆ (ಡೇವಾನ್ರ ಸೀನ್ ಸಾಧ್ಯಾನ್ವ ಸೂಸ್ಬಿ ತೃಗಣಾಂಸ್ತ್ರಥಾ 

ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಟೈಸಭೊತಾದೀನ್ನಾಗಾನ್ ಸಷಾ ನ್ ಸರೀಸೃ ಪಾನ್ । 

ಮನುಷೃಪಕ್ಸಿಗೋರೂಪಗಜಸಿಂಹಜಲೇಚರಾನ್ 1 ೭೨ ॥ 

ಮಕ ್ರಿಕಾಮಕಕಾನ್ತ ಂಶಾಂಛಲಭಾನ್ ಜಲಜಾನ್ವವಿಸಾನ್ | 

ಗುಲ್ಬ ವೃಕ್ಷಲತಾನಭಲ್ಲೀತೃಕ್ಸಾ ರತೃಣಜಾತಿಷು 1 ೭೩ 
ಜ್ 

ಯಚ್ಚ ಟ್ 3ದದೃ ಶ್ಯ ೦ ಮಾ "ದೃ 

ಮನ್ಯ ನೃಥ್ವ ೦ ಜಾ ತನೇಕಸ್ಯ ತತ ರ್ವಂ ಪರನೂತ್ಯ ನಃ ॥ ೭೪॥ 

ರಾಗದ್ವೇಷೌ ತಥಾ ಕೋಟಿ ಕಃ ಕೊರ್ಯಾದಮರಾ ಗನ ಇ! 1೭೫॥ 

ಸರ್ವ ಜೂತಮಯೇ ನಿಷ್ಸಾ ಸರ್ವಗೇ ಸ ಸರ್ವಧಾತ 

ನಿಪಾತ್ಯ ತಂ ಪ್ಲ ೃಹಗ್ಬೂ ತೇ 'ಕುತೋ ರಾಗಾವಿಕೋ ಗುಣಃ ! ೭೬ !/ 

ನಿವಮಸ್ನ್ಮಾ ಸು “ಯುಷ್ಕಾ ಸು ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಜ ಚಾ:ಬಲಾಃ । 

ತನ್ಮ ಯೆ ಕತ ಭೂತೇಷು 'ರಾಗಾದ್ಯ ವಸರಃ ಕುತಃ H 2೭ 

ಸಮ್ಮ ಗ. ಷಿ ರಿಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸಮಸ್ಸೆ ಕ್ಯಾಂವಲೋಕಿನೀ | 

ಪ ಗ್ಗ ಜಾ ಇ ನಮಾಕ್ತಿ ವ ಲೋಕಸಂವ್ಯಃ ನಿಹಾರವತ್ 1೭೮ ॥ 

ನ್ 

ಇ 

ದೇವರು, ಖುಷಿಗಳು, ಸಾಧ್ಯ 
> 

೭೧-೭೪. ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದ್ರ. ಶಂಕರ, ಆದಿತ,ರು, ಮರುತ್ತುಗಳು, ವಿ wi. 
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ಧ್ಯರು, ವಸುಗಳು, ವಿತೃಗಣಗಳು, ಯಶ್ಚರಾಕ್ಷಸ 

ಭೂತಗಳು, ನಾಗರು, ಸರ್ಪಗಳು ಮನುಷ್ಯ, ಪಕ್ಷಿ : ಗೋವುಗಳು, ಗಜ, 

ಸಿಂಹ, ಜಲಚರಸಪ್ಪಾಣಿಗಳು, ನೊಣಗಳು, ಸೊ ಇಳ್ಳೆಗಳ್ಳ, ೩ ಮಿಡಿತೆಗಳು, ಗುಲ್ಮ, 

ಲತೆ, ವೃಕ್ಟ ಗಳು. ಬಿದಿರು ಮೊದಲಾದ ತೃಣಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ 

ದ್ಲಶ್ನಾ ದೃಶ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಳಳ್ಲಿಯೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೊಬ್ಬ ನೇ ಇರುವನು, 

೫. ದೇ: ತ ಹು ಬ್ರುವ ಯಾವನ 



ಶ್ತ? ೪ ೬ 
ಹ ಅ i, ರ Me ಇ, ರರ ಗಟ ಕ ಲ್ ಲ್ ಗಗ ಕ್ಕಿ ಶ್ರಿ ಸಾ ನಟ ಆ ಖಂಪುರಾಣಂ ಹೆ 

ಭೂತ್ಮಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತ್ಮ ಕೆಂ | 
ಜಗದ್ಬೈ ಜೆ ಸ್ಯೇತದಖಿಲಂ ತದಾ ಭೇದಃ ಕಿಮಾತ ಕಃ 1 ೭೯॥ 
ಭವಂತಿ, ಲಯಮಾಯಾಂತಿ ಸಮುದ್ರ ಸಲಿಲೋರ್ಮುಯಃ | 
ನ ವನಾರಿಭೇದತೋ ಭಿನ್ನಾಸ್ತಥೈನವೈ ಕ್ವ ದಿದಂ ಜಗತ್ I ೮೦॥ 
ಯಶಾಗ್ಗೆ ೇೀರರ್ಜಿಷಃ ಪೀತಾಃ ಸಿಂಗಲಾರುಣಧೂಸರಾಃ 
ತೆಥಾಂಸಿ : ನಾ:ಗ್ನಿತೋ ಭಿನ್ನಾಸ್ತ ಥೈತದ್ಧ ೨ಹ್ಮಣೋ ಜಗತ್ !೮೧॥ 
ಭನತೀಭಿಶ್ಚ ಯತ್ಟ್ರೋಭನುಸ್ವಾ, ಕಂ ey ಪುರಂದರಃ | 
ಕಾರಯತ್ಯ ;ಸದೇತಚ್ಞ ನಿನೇಕಾಚಾರಚೇತಸಾಂ ೮೨ 
ಭವಂತ್ಯಃ ಕೆ ಚದೇ (ನೇಂದ್ರೊ ೯ ಲೋಕಾಶ್ಚ ಸಸುರಾಂಸುರಾಃ । 
ಸಮುದ್ರಾಂ ದ್ರಿನನೋಹೇತಾ” ಮದೆ ಹಾಂತರಗೋಚರಾಃ 1 ೮೩॥ 
ಯಥೇಯಂ ಚಾರುಸರ್ನಾಂಗೀ ಭವತೀನಾಂ ಮಯಾಗ್ರತಃ । 
ದರ್ಶಿತಾ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾ ಮಿ ತಥಾ ಜೈವಾಂಖಲಂ ಜಗತ್ 1 ೮೪ ॥ 
ಪ್ರಯಾತು ಶಕ್ರೋ ಮಾ ಗರ್ವಮಿಂದ್ರ ತ್ವಂ ಕಸ್ಕ ಸುಸ್ಥಿ ರಂ। 
ಯೂಯಂ ಚ ಮಾ ಸ್ಮಯಂ ಯಾತ ಸಂತಿ 3 ರೂಪಾನಿ ತಾಃ ಸ್ತ್ರ ಯಃ ॥೮೫॥ 

. ಈ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವೂ, ಸಂಚಭೂತಗಳ್ಳು . ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 
ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ರಧಾನ, ಪುರುಷ ರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದವೆಂತಹದು? 

೦. ಸ ಸಮುದ ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು. ಮತ್ತು ನಾಶ 
ಇ) ಅದತ ಆ ಅಲೆಗಳು ಒಂದೇ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ 

ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲವೊ, ಹಾಗಯೇ ಈ ಪ ರ್ರಪಂಚವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. 
೮೧. ಅಗ್ಟಿಯ ಜ್ಞಾ ಲೆಗಳು ಹಳದ. ಕೆಂಪು, ಬೂದು ಬಣ್ಣ ವಾಗಿದ್ದ ರೂ 

ಆವು ಅಗ್ನಿ ಗಿಂತ. ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಿವಲ್ಲವೊ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ ಪ್ರಪಂಚವು ಬ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ 
ಬೇಕೆಯಲ್ಲ. 

೮೨, ಇಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಲೊ ನೀಭೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಸುವುದು 
ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾದು ನು. 

೮೩. ನೀವು, ಆ ದೇವೇಂದ್ರ ನು, ಸುರರು, ಅಸುರರು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಬೆಟ್ಟ 
ಗಳು, ವನಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಲೋಕಗಳು ನನ್ನ ನೇಹದೊಳಗಿರುವುವು 

೮೪. ನಾನು ಈ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಿಖಿಲ 
ಜಗತ್ತನ್ನೂ ತೋರಿಸುವೆನು. 

೮೫. ಇಂದ್ರನು ಗರ್ವಪಡದಿರಲಿ. ಇಂದ್ರತ್ತವು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥ ್ಲಿರವಾಗಿರು 
ವುದು? ನೀವೂ ಗರ್ವಪಡಬೇಡಿರಿ. ಸುಂದರಿಯರಾದ ಇತರಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಇರುವ 
ರೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. 



ದ್ವಿನವತ್ಯುತ್ತರಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯ ೧೧೪೫ 

ಕಿಂ ಸುರೂಪಂ ಕುರೂಪಂ ವಾ ಯದಾ ಬೇದೊ 

ತಾರತಮ್ಯ ೦ ಸುರೂಪತ್ರೇ ಸತತಂ ನ್ನ ದರ್ಶನಾತ್ 

ಭವತೀನಾಂ ಸ್ಮಯಂ ಮತ್ತಾ ರೂಪ ರ್ಯಗುಣೊ 

ಮಲಯ " ದರ್ಶಿತ ಹೀ ಶ್ರ ಪ್ರ 

ಯೆ ಸ್ಪರ ರೋರ್ನಿಷ್ಟನ  ತ್ವ್ರಿಯಮಿಂಂ ದೀನರೇಕ್ಸ ಣಾ 

ಉರ್ವಶೀ ನಾಮ ಕಲ್ಯಾ ಸ ವಷ್ಯ 

ತದಿಯಂ ದೇವರಾಜಸ್ಯ ನಯ 

ಭವತ್ಯ ಸ್ತೇನ ಚಾಸ್ಮ್ಮಾ ಕಂ ಪ್ರೇ ತ ಪ್ರೀತಿ. ಚ್ಟ 

ವಕ್ತವ್ಯಶ್ನ ಸಹಸ್ರಾ ತೊ ¢ ಫಾಃಸ್ಕಾ ಹ ಭೋಗ: ಇರಣಾತ್ 
ತಪಶ್ತ ರ್ಯಾ ನವಾ ಪ್ರಾಪ ಫಲಂ ಪಾ ಪ್ಲವ ತ 

ಸನ್ಮಾಃ ರ್ಗಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ನರ್ಶಯಿಷ್ಟೆ ಫೆಟೋಮ ಸ ಜ್ 

ತಥಾ ನರೇಣ ಸಹಿತೋ ಜಗತಃ ಸಾಲನೋಷ್ಯ ತ 

ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ತವಾಬಾಧಾಂ ಕರೋತಿ ತ್ರಿದಶೇಶ್ರ ರ । 

ತಮಹಂ ವಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ನಿವೃತ್ತೊ ye ಭವ ಸಾ ಸವ ॥ ೯೨॥ 

3 ಈ j ಗೆ pi 
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೮೬. ಭೇದವು ಕಾಣದಿರುವಾಗ ಸುರೂಪವಾಗಲಿ, ಕುರೂಪವಾಗಲಿ 

ಯಾವುದು? ಭೇದವು ತೋರುವಾಗ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಮವು ಕಾಣು 

ವುದು. 

೮೭. ನೀವು ರೂಪೌದಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಹಂಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು 

ನಾನು ಈ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ ಶಾಂತರಾಗಿರಿ. 

೮೮. ಈ ಇಂದೀವರೇಕ್ಬಃ ಣೆಯು ನನ್ನ ತೊಡೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ 

ಉರ್ವಶಿಯೆಂಬ ಅಪ್ಪ ರೆಯಾಗುವಳು. 

೮೯. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದ ನನ್ನೆಡೆಗೆ 

ಇವಳನ್ನು ಆ ದೇವರಾಜನೆಡೆಗೇ ಕತೆದುಕೊಂಡು ಹೆ 

೯೦. , ಆ ಇಂದ್ರ ವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಗಲಿ. 

ಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡು ವುದಿಲ್ಲ. 

ತ್ರಿಗ್ಗೆ ಸನ್ನಾ ರ್ಗವನ್ನು ತೋರಶಿಸುವೆನ 

4 ಆ. 
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ಇ ಗಿಳಿ ಶ್ರಿ 

ಕರ್ತಾಂಸಿ ಚೇತ್ರೃಮಾಬಾಧಾಂ ನ ದುಷ್ಟಸ್ಯೇಹ ಕಸ್ಯಚಿತ್ । 
ತಂ ಚಾಂಸಿ ಶಾಸ್ತಾ ತದಹಂ ಪ ರ್ರವರ್ತಿಷ್ಯಾಮ್ಯ ಸಂಶಯಂ il Fan 
ನಿತದ್ದ್ದಾ ತ್ಕಾ ನ 'ಸಂತಾಪೆಸ್ತ ಎರಾ ಕಾರ್ಯೋ ಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ । 
ಉಪಕಾ ರಾಯ ಜಗತಾಮವತೀರ್ಣೊಂಸ್ಥಿ ವಾಸವ 1೯೪॥ 
ಯಾ ಚೇಯಮುರ್ವಶೀ ಮತ್ತಃ ಸಮುದ್ಭೂತಾ ಪುರಂದರ । 
ತೆ ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಹೇತುಭೂತೇಯಂ ಏನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ I ೯೫॥ 

ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೆಃ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇವಾಖಂಡೇ 

44 ಶ್ರಿ (ಸತ್ಯು ತ್ರತ್ತಿ ವರ್ಣನಂ ೫ ನಾಮ 
ದಿ ನವತ ತ ್ರ ರೆಶತತನೋ ಧ್ಯಾಯಃ 

೯೩. ನೀನು ಯಾವ ದುಷ್ಟನಿಗೆ . ಬಾಧೆಯನು ಂಟುಮಾಡದವನಾದರೆ 
ಆ ದುಷ್ಟನನ್ನು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿ ಸುವೆನು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗುವೆನು. 

೯೪. ವಾಸವ! ಸೀನು ಇದನ್ನರಿತು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಿಸಬೇಡ. 
ನಾನು ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಅವತಾರಮಾಡಿರುವೆನು. 

೯೫. ನನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಈ ಉರ್ವಶಿಯು ಅಗ್ನಿತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಳು. 
ಇವಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಗ್ನಿ ಯು ಉಂಬಾಗುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ವಾದ 
-ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

44 ಶ್ರಿ ಶ್ರೀಪತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ವರ್ಜನ ವೆಂಬ 
ನೂರತೊಂಬತ್ತೆ ರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಶ್ರೀಸತಿಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಣಸಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :- 

ಇತ್ಯುಕ್ತೇಂ ಪ್ಸರಸಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ । 

ಊಚುರ್ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ತದ್ದರ್ಶನಸಮಿಾಹಯಾ !೧॥ 
ವಸಂತಕಾಮಾಪ್ಪರೆಸ ಊಚುಃ: 

ಭಗವನ್ಸವತಾ ಯೋಂಯವಮುಪದೇಶೋ ಹಿತಾರ್ಥಿನಾ । 

ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಸ ಸರ್ವೋ ವಿಜ್ಞಾತೋ ; ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ 322 ವಿದಿತಂ ಚತೇ ॥೨॥ 

ಯತೆ ಕ್ವೇತದ್ಭ ವತಾಪ್ರೊ (ಕಂ ೦ ಪ ಸನ್ನೇನಾಂತರಾತ್ಮೃನಾ ೌ | 

ಪರ್ಶಿಕೇಯಂ ನಿಶಾಲಾಕ್ಸೀ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾನಿ: ವೋ ಜಗತ್ ಷಿ 

ತತ್ರಾರ್ಥೇ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಪ ಶ್ರೈಪನ್ನಾನಾಂ ಜಗತ್ತ ತೇ। 

ಪರ್ಶಯಾತ್ಮಾನಮಖಿಲಂ | ದರ್ಶಿತೇಯಂ ಯಘಥೋರ್ವಶೀ HY 

ಯದಿ ದೇವಾಂಪರಾಧೇಃಪಿ ನಾಂಸ್ಕಾಸು ಕುಪಿತಂ ತವ। 

ನಮಸ್ತೇ ಜಗತಾಮಾಶ ದರ್ಶಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ॥೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಶ್ರೀಸತಿವಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ನಾರಾಯಣನು ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಲು ಅಪ್ಸರೆಯರೆಸ್ಸಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೀಗೆಂದರು. 

೨, ವಸಂತ ಕಾಮ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :--ಪೂಜ್ಯನೆ! ಹಿತವನ್ನು 

ಬಯಸುವ ಸಿನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಉಪದೇಶವು ಮಾಡಲ್ಪ ಟ್ರತೊ, ಆದರ ಮಾಹಾತ್ಮ, 

ವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು. 

೩. ನೀನು ಪ್ರ ಶ್ರ ಸನ್ನವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, "" ನಾನು 

ತೋರಿಸಿರುವೆನು. "ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನೆ?' 0೦1 

೪. ಜಗಡೊಡೆಯನಾದ ನಾಖಾಯನೆ! ಆವಿ 

ನಮಗೆ ನೀನು ಉರ್ವಶಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವ: 

ಧನನ್ತು ಮಾಡಿದ ರು 

ತೋ: 

2 ೬೬ 4 21, ಸ್ಯಾ ಬಿ. ನೌ PR 

ಬೇಡ! ನಿನಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನಸ್ವ ಸ್ನರೂಪವನ್ನು : 
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ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ :-- 

ಪಶ್ಯತೇಹಾಂಖಿಲಾಲ್ಲೋಕಾನ್ಮಮ ದೇಹೇ ಸುರಾಂಗನಾಃ । 

ಮಧುಂ ಮದನಮಾತ್ಮಾ ನೆಂ ಯಜ್ಞಾ ನ್ಯದ್ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛ ಕಥ 1 ೬॥ 
ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ : — 

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭಗನಾನ್ ದೇವಸ್ತದಾ ನಾರಾಯಣೋ ನೃಪ । 

ಉಚ್ಛೈಜಹಾಸ ಸ್ವ ಸ್ನನವತ್ತತಾ ಪಂ ಭೂವಖಲಂ ಜಗತ್ 1 ೭॥ 

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಶಕ್ರಃ ಸಹ ರುದ್ರಃ ಪಿನಾಕಧೃಕ್ । 

ಆದಿತ್ಯಾ ನಸನಃ ಸಾಧ್ಯಾ ನಿಶ್ಚೆ ೀದೇನಾ ಮಹರ್ಷಯಃ len 

ನಾಸತ್ಯದಸ್ರಾವನಿಲಃ ಸರ್ವಗತ್ಚ ತಥಾಂಗ್ನಯಃ । 

ಯಕ್ಚಗಂಧರ್ವಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ನಿಶಾಚೋರಗಕಿನ್ನರಾಃ nen 
ಸಮಸ್ತಾಂಪ್ಸರಸೋ ನಿದ್ಯಾಃ ಸಾಂಗಾ ವೇದಾಸ್ತದುಕ್ತಯಃ । 
ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಃ ಕೀಟಾಃ ಪಕ್ಷಿಣಃ ಪಾದಪಾಸ್ಮಥಾ ॥ ೧೦ 1 

ಸರೀಸ್ಕಪಾಶ್ನಾ ತಥ ಸೂಕ್ಸಾ , ಯಚ್ಛಾ ನನ್ಯ ಜ್ಜಿ (ವಸಂಜ್ಞಿ ತಂ | 

ಸಮುದ್ರಾ $ ಸಕಲಾಃ ಶೈ ೮ ಸರಿತಃ” ಕಾನನಾನಿ ಚ ॥ ೧೧॥ 
ದ್ವೀಸಾನ್ಯ “ಕೇಷಾಣಿ ತಥಾ ತಥಾ ಸರ್ವಸರಾಂಸಿ ಚ । 

ನಗರಗ್ರಾಮಪೂರ್ಣಾ ಚ ಮೇದಿನೀ ಮೇದಿನೀಪತೇ । 

ದೇವಾಂಗನಾಭಿರ್ದೇವಸ್ಯ ದೇಹೇ ದೃಷ್ಟಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ I ೧೨ ॥ 

೬. ನಾರಾಯಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ದೇವಾಂಗನೆಯರೆ! ಈ ನನ್ನ ಶರೀರ 
ದಲ್ಲಿ ವಸಂತ, ಮನ್ಮಥರೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿರಿ. 
ಬೇರೆ ಎ ನನ್ನು ನೋಡಬಂ ಯಸುವಿರೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. 

೭. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪೂಜ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನು 
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕನು. ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೂ 
ಉಂಟಾಯಿತು. 

೮೧೨. ಆ ದೇವಾಂಗನೆಯರು ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, 
ಶಕ್ರ, ರುದ್ರರು, ಶಂಕರ, ಆದಿತ್ಯರು, ವಸುಗಳು, ಸಾಧ್ಯರು, ವಿಶ್ರೇದೇವತೆಗಳು, 
ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಆಶ್ರಿನೀದೇವತೆಗಳು, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿಗಳು, ಯಕ್ಚರು, 
ಗಂಧರ್ವರು, ಸಿದ್ಧ ರು ನಿಶಾಚಗಳು, ಉರಗಗಳು, ಕಿನ್ನರರು, ಅಪ್ಪ ಕಿಯರು. 
ವಿದ್ಯೆ ಗಳು, ಸಾಂಗವೇದಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಪಶುಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ತ್ತಿ ಹಗಳು, 
ವೃಕ್ಸಗಳ ಕು, ಸರಿಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, 
ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಸಕಲದ್ವೀಪ ಗಳು, ಸಮಸ್ತ ಸರೋವರ 

» ನಗರ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಭೂಮಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡರು. 
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ನಕ್ಸೃತ್ರಗ್ರಹತಾರಾಭಿಃ ಸುಸಂಪೂರ್ಣಂ ನಭಸ್ತಲಂ । 
ದದೃಶುಸ್ತಾಃ ಸುಚಾ ರ್ವಂಗ್ಯಸ್ತ ಸ್ವಸ್ಯಾಂತರ್ನಿಶ್ವರೂಪಿಣ 

ಊಧ್ಯ ೯೦ ನ ತಿರ್ಯ ಗಥಸ್ತಾ ದ್ಯ ದಾಂತಸ್ತ ಸದ 

ತಮನಂತಮನಾದಿಂ ಚ ತತಸ್ತಾ ಸ್ತು ಷುವ್ರುಃ ಪೃಭು: 
ಮುದನೇನ ಸಮಂ ಸರ್ವಾ ಮಧುನಾ ವ ವಕಾಗನಾ 

ಸಸಾಧ್ಯಸಾ ಭಕ್ತಿಪರಾಃ ಪರಂ ವಿಸ್ಮಯಮಾಗತಾಃ 
ವಸಂತಕಾಮಾಪ್ಸರಸ ಊಚುಃ: 

ಪಶ್ಯಾಮ ನಾಂಂದಿಂ ತನ ದೇವ ನಾಂಂತಂ 

ನೆ ಮಧ್ಯಮವ್ಯಾಕ್ಕ ಕೃ: ತರ ೊಪೆಸಾರಂ 

ಪರಾಯಣಂ ತಾ ಸಾಂ ಜಗತಾಮನಂತಂ 

ನತಾಃ ಸ್ಮ ಸಾರಾಯಣಮಾತ್ಮಭೂ ತಂ 1 ೧೬॥ 

ಮಹೀನಭೋವಾಯುಜಲಾಗ್ನ ಯಸ್ತ್ವಂ 

ಶಬ್ದಾದಿರೂಪಸ್ತು ಪರಾಪರಾತ್ಮನ್ 
ತ್ವತ್ತೋ ಭವತ್ಯಚ್ಯುತ ಸರ್ವಮೇತ 

ದೆ ಫ್ರೀಡಾಡಿರೂಪೋಸಿ ವಿಭೋ ತ್ತಃ 
ದ್ರಷಾ ಎಸಿ ರೂಪಸ ಪರಸ್ಯ ವೇತ್ತಾ 

ಕೊ (ತಾ ಚ "ಶಬ್ದ ಸ್ಯ ಹರೇ ತ್ತ ಮೇಕಃ । 
ಸ್ಪಷ್ಟಾ ಜವಾನ್ ಸರ್ವಗತೊೋ ಖಲಸ 

ಘ್ರಾತಾಚ ಗಂಧಸ್ಯ ಸೃಫಕೃರೀರೀ ॥ ೧೮ ॥ 

೧೩-೧೫, ಮತ್ತು ಆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ನಕ್ಚತ್ರ, ಗ್ರಹ, ತಾರೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ 
ರುವ ಆಕಾಶವನ್ನೂ ಕಂಡರು. ಅವನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ 

ಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆವರು ಅನಂತನೂ, ಅನಾದಿಯೂ ಆದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು 
ಸ್ತುತಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು. 

೧೬, ವಸಂತ, ಕಾಮ, ಅಪ್ಪ (ರೆಯರು ಡೇಳುತ್ತಾ ಶೆ: ಸ್ವಾಮಿ ! ನಾವು 

ನಿನ್ನೆ ಆದಿ, ಮಧ 4೨ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಾರೆ ಅವ್ಯಾಕೃತರೂನನೂ, 

೧೭. ಅಚ್ಚು ಹ ನೀನು ಭೂಮಿ "ಆಕಾರ, ವ ಇಯು, ಜಲ, ಅಗ್ಲಿ, ಶಬ್ದ 

ಸ್ಪರೂಪನಾಗಿರುನೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಸ್ಮಾಮಿ! 

ನೀನು ॥ ಬೇದಾದಿರೂಪನಣಗಿರುವೆ. 

೧೮-೧೯. ಹರಿಯೆ! ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪವನ್ನು 
ವವನೂ, ತಿಳಿಯುವವನೂ, ಶಬ್ಧವನ್ನು  ಕೇಳುವವನೂ, ಸಮಸ್ತವನ | 
ವವನೂ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಯೂ, "ಗಂಢವನ್ನು ಆಫ್ರಾಣಿಸುವವನೂ, ಪೃಥ 
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ಸುರೇಷು ಸರ್ವೇಷು ನ ಸೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿ 

ನ್ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇಷು ನ ಸೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಲಿತ್ । 
ಪಶ್ವಾದಿವರ್ಗೇಷು ನ ಸೋಂಸ್ತಿ ಕಳ್ಲಿ 

ದ್ಯೋ ನಾಂಂಶಭೂತಸ್ಮವ ದೇವದೇನ I ೧೯॥ 
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಬುಧೀಂದ್ರಪ್ರಮುಖಾನಿ ಸೌಮ್ಯ 

ಶಕ್ರಾದಿ ರೂಪಾಣಿ ತವೋತ್ತ ಮಾನಿ | 
ಸಮುದ್ರರೂಪಂ ತನ ಧೈರ್ಯವತ್ತು 

ತೇಜಃ ಸ್ವರೂಪೇಷು ರನಿಸ್ತಥಾಂಗ್ನಿ$ 1೨೦ ॥ 

ಕ್ಷಮಾ ಧನೇಷು ಕ್ಸಿತಿರೂಪಮಗ್ರ್ಯಂ 

ಶೀಘ್ರೇಷು ಶೀಘ್ರೋ ಬಲನತ್ಸು ನಾಯುಃ । 

ಮನುಷ್ಯರೂಪಂ ತವ ರಾಜನೇಷೋ 

ಮೂಢೇಷು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಾದಪೋಸಿ I ೨೧ ॥ 

ಸರ್ವಾನಯೇಷ್ಟಚ್ಯುತ ದಾನವಸ್ತ್ವಂ 
ಸನತ್ಸುಜಾತಶ್ಚ ವಿವೇಕನತ್ಸು । 

ರಸಸ್ಪ್ವರೂಪೇಣ ಜಲಸ್ಥಿ ತೋಸಿ 

ಗಂಧಸ್ತರೂಪಂ ಭನತೋ ಧರಿತ್ರ್ಯಾಂ I ೨೨ ॥ 

ದೃಶ್ಯಸ್ತರೂಪಶ್ಚ ಹುತಾಶನಸ್ತ್ಯಂ 

ಸ್ಪರ್ಶಸ್ವರೂಪಂ ಭವತಃ ಸನಿಖಾರೇ । 

ಶಬ್ದಾದಿಕಂ ತೇ ನಭಸಿ ಸ್ವರೂಪಂ 

ಮಂತವ್ಯರೂಪೋ ಮನಸಿ ಪ್ರಭೋ ತ್ವಂ ॥ ೨೩ ॥ 

ಗಾತ್ಮನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಸಕಲದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮನುಷ್ಯಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ, 
ಪಶ್ವಾದಿವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಆಂಶನಿಲ್ಲದಿರುವುವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 

೨೦-೨೨. ಸಾಧುವೆ! ಬ್ರಹ್ಮ, ಸಮುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಲೊದಲಾದ ರೂಪ 
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಂತರಲ್ಲಿ ಸಿಮುದ್ರನೂ, ತೇಜೋರೂಪ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಗ್ದಿಗಳೂ, ಕ್ಬಮೆಯುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿರೂಸನೂ, ಶೀಘ್ರ 
ಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ನ್ಕೂ ಬಲಿಷ್ಕರಲ್ಲಿ ವಾಯುವೂ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಜ 
ರೂಸನೂ, ಮೂಡರಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಸರೂಸನೂ, ಸಮಸ್ತ ದುರ್ನಿನೀತರನ್ಲಿ ದಾನವನೂ, 
ವಿವೇಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸನತ್ಸುಜಾತನೂ ಆಗಿರುವೆಯ್ಲದೆ ರಸಸ್ತರೂಪದಿಂದ ನೀರಿ 
ನಲ್ಲಿಯೂ, ಗಂಧಸ್ವರೂಸದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವೆ” 

೨೩-೨೮. ನೀನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯನೂ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃಶ್ನನೂ, ಆಕಾಶ 
ನ್ ಬಲ 

ದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದರೂಪನೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಹೇಯನೂ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನರೂಪನೂ, 



ಬೋಧಸ್ಯ ರೂಪಶ್ತ ಮಳೌ ತ್ತ ನೇಕ 
ಸರ್ವತ್ರ ಸ ರ್ನೇಶ್ವ ರ ಸರ್ವಭೂತ 

ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೆ ನಾಭಿಸರೆ. ನೀಜಮಥ್ಯೇ 

ಬ್ರಹ್ಮ್ಮಾಣನಿನಾಶಂ ಚ ಹರಂ ಭೃ ಕುಟ್ಯಾಂ H ೨೪ ॥ 
ತವಾಶ್ವಿನೌ ಕರ್ಣಗತೌ ಸಮಸ್ತಾ 

ಸವಾ ಸ್ಥಿತಾ ಬಾಹುಷು ಲೋಕಪಾಲಾಃ । 
ಘ್ರಾಣೋಂನಿಲೋ ನೇತ್ರಗತೌ ರವೀಂದೂ 

ಜಿಹ್ವಾ ಚ ತೇ ನಾಥ ಸರಸ್ವತೀಯಂ ॥ ೨೫ ॥ 
ಪಾದೌ ಧರಿತ್ರೀ ಜಠರಂ ಸಮಸ್ತಾಂ 

ಲ್ಲೊ ೇಕಾನ್ಸೃಷೀಕೇಶ ವಿಲೋಕಯಾಮಃ । 
ಜಂಘೇ ವಯಂ ಪಾದತಲಾಂಗುಲೀಷು 

ನಿಶಾಚಯಕ್ಟೊ €ರಗಸಿದ್ದ ಸಂಘಾಃ 

ಪುಂಸ್ಕೈೇ ಪ್ರಜಾನಾಂ ೦ ಪತಿರೋಷ್ಠ ಯುಗ್ಮೇ 

ಸ ತಿಪಿತಾಸ್ತ್ರ ಕ್ರತವಃ ಸಮಸ್ತಾಃ | | 
ಸರ್ವೇ ವಯಂ ತೇ ದಶನೇಷು ದೇವ 

ದಂಷ್ಟ್ರಾಸು ದೇವಾ ಹ್ಯಭವಂಶ್ಚ ದಂತಾಃ 1 ೨೭ ॥ 
ರೋಮಾಣ್ಯಶೇಷಾಸ್ತವ ದೇವಸಂಘಾ 

ವಿದ್ಯಾಧರಾ ನಾಥ ತವಾಂಖ್ರುರೇಖಾಃ । 

ಸಾಂಗಾಃ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತವ ದೇವ ವೇದಾಃ 

ಸಮಾಸ್ಮಿತಾಃ ಸಂಧಿಷು ಬಾಹುಭೂತಾಃ ೨೮ ॥ 

ಹಾ ಈ 

ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಲ ಭೂತರೂಪನೂ ಆಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ 

ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ, ಹುಬ್ಬುಗಂಓನಫ್ಸಿ ಈಶ್ವರನನ್ನೂ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಶಿ ನೀದೆ ದೇವತೆ 

ಗಳನ್ನೂ ನೋಡುವೆವು. ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಲಕರೂ, "ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ 

ಅನಿಲನೂ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೂ, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ಸತಿಯೂ, 

ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಂ ಯೂ, ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳೂ ಕಾಣ | 

ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೂ, ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚ 

ಯಕ್ಷ, ಊರಗ, ಸಿದ್ಧರೂ, ಪ್ರುಂಸ ಸ್ಸ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೂ, ಎರಡು ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಮಸ್ಥ ಯಜ ನ್ಹಗಳೂ, ಹನಿಗಳನ್ನ ನಾವೆ; ರೂ, ಕೋರೆದಾಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ 

ದಿವಿಜರೂ, "ಸಮ ಸ್ತರೋ ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೂ, ಪಾದರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ 

ಧರರೂ, ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳೂ ನೆಲಸಿರುವುವು. | 
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ವರಾಹಭೂತೆಂ ಧರಣೀಧರಸ್ಮೇ 

ನೃಸಿಂಹರೂಪಂ ಚ ಸದಾ ಕರಾಲಂ | 

ಸಶ್ಯಾಮ ತೇ ವಾಜಿಶಿರಸ್ತಥೋಜ್ಚೆೈ 
ಸ್ತ್ರಿನಿಕ್ರಮೇ ಯಚ್ಚ ತದಾಃಪ್ರಮೇಯಂ | ೨೯ ॥ 

ಅನಾ ಸಮುದ್ರಾಸ್ತವ ದೇವ ದೇಹೇ 
ಮೌರ್ವಾಲಯಃ ಶೈಲಧರಾಸ್ತಥಾಂಮಿನಾ । 

ಇಮಾಶ್ಚ ಗಂಗಾಪ್ರಮುಖಾಃ ಸ್ಪವಂತ್ಯೋ 

ದ್ವೀಷಾಣ್ಯಶೇಷಾಣಿ ವನಾದಿದೇಶಾಃ 1 ೩೦॥ 

ಸ್ತುವಂತಿ ಜೇನೇ ಮುನಯಸ್ತವೇಶ 

ದೇಹೇ ಸ್ಥಿತಾಸ್ಪ್ವನ್ಮಹಿಮಾನಮಗ್ರ್ಯಂ | 
ತ್ವಾಮಾಶಿತಾರಂ ಜಗತಾಮನಂತಂ 

ಯಜಂತಿ ಯಜ್ಞೆ 3 ಕಲ ಯಜ್ಜಿನೋ ಮಾ 1 ೩೧॥ 

ತ್ವತ್ತೋ ಹಿ ಸೌಮ್ಯಂ ಜಗತೀಹ ಕಿಂಚಿ 

ತ್ತೃತ್ತೋ ನ ರೌದ್ರಂ ಚ ಸಮಸ್ತಮುರ್ತೆೇ। 
ತೈತ್ತೋ ನ ಶೀತಂ ಚ ನ ಕೇಶವೋಷ್ನಂ 

ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಾತಿಶಯಾ ತ್ವಮೇವ 1 ೩೨॥ 

ಪ್ರಸೀದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತ 

ಸನಾತನಾತ್ಮನ್ಪರಮೇಶ್ವರೇಶ । 

ತ್ವನ್ಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತಮಾನಸಾಭಿ 

ರ್ಯತ್ತೇಂಪರಾದ್ಧಂ ತದಿದಂ ಕ್ಸಮಸ್ವ 1 ೩೩॥ 

೨೯. ಸ್ವಾಮಿ! ಧರಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ನಿನ್ನ ವರಾಹರೂಪವನ್ನೂ , 
ಕಠಿಸವಾದ ನೃಸಿಂಹರೂಪವನ್ನೂ, ಉನ್ನತವಾದ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪವನ್ನೂ, 
ಅಪ್ರಮೇಯನಾದ ತ್ರಿನಿಕ್ರಮರೂಸನನ್ನೂ ನೋಡುವೆನು. 

೩೦. ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಡವಾಗ್ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಸಮುದ್ರಗಳೂ, 
ಈ ಬೆಟ್ಟಿಗಳೂ, ಗಂಗೆ ಮೊದಲಾದ ನದಿಗಳೂ, ಸಕಲದ್ದೀನಗಳೂ, ವನಗಳೊ ಇನೆ. 

೩೧. ನಾರಾಯಣ! ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮುನಿಗಳು ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ 
ವಾದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯಜಮಾನರೂ ಜಗಡೊಡೆ 
ಯನೂ, ಅನಂತನೂ ಆದ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವರು. 

೩೨-೩೩. ಕೇಶವ! ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಡುದೂ, 
ಭಯಂಕರವಾದುದೂ, ಶೀತವಾದುದೂ, ಉಷ್ಣವಾದುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇ ಎಲ್ಲ 

ವನ್ನೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿರುವೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ, ಸಕಲಭೂತಸ್ತರೂಸನೂ, ಸನಾತ 



ಕಿಂ ವಾಂ ಪರಾದ್ದ ೦ ತವ ದೇನದೇವ 
ಯನಾ ಯಯಾ ' ನೋ ಕ ಪೃ 

ನಾಯಾಂಭಿತ 

ರ್ಮನೋ ಹಿ ನೋ ವಿಹಲತಾ: 
ನ ತೇಂ ಪರಾದ್ಧಂ ಯದಿ ತೇ: ರಾದ 

ಮುಸಾ ಭಿರುನ್ಮಾರ್ಗನ ವರ್ತಿನೀ' ಭಿ! 
ತತ್ತ್ಪ್ಪಮ್ಯತಾಂಸ್ಕ ಹಿ ಕ್ರ ತಸ ಸೃನ್ಯೈವ 

'ೇನಾಂಪರ ಇದ; ಸೃಜ ಜತೋಂವಿವೇಕಶಂ ॥ ೩೫ ॥ 
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಜನಾರ್ದನ । 
ತ್ವನ್ನಾ ಮಸ್ತ ರಣಾತಾ , ಪಮಶೇಷ ನಃ ಪ್ರ ಣಶ್ಯ ತು (| ೩೬ ॥ 
ನಮೋಂ ನಂತ ನಮಸು ತ್ರಿಭ್ಯಂ ನಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ವಿ ಶೃಭಾವನ | 
ತ್ವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ಸಾ ಎ) ಪಮಶೇಷಂ ನಃ ಪ್ರ ಣಶ್ಯತು 1 ೩೭॥ 
ನಕೇಕ್ಯಾ ಯಜ ಪುರುಷ ಪ ಕ್ರಜಾಸಾಲನ : ನಾಮನ | 
ತ್ವನ್ನಾ ಮಸ್ತ ರಣಾತಾ ಪಮಕೇಷಃ ೦ ನಃ ಪ್ರ ಣಶ್ಯತು H ೩೮ ॥ 

ನನ್ನೂ ಪರಮೇಶ್ವ ರನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣ! | ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ 
ಯಿಂದ A ಂತಿಗೊಂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಶ್ಚಮಿಸು, 

೪, ದೇವಾಧಿಸ! ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ಖಿ:ಂದ ಮಾಡಿರ ಗೌ 

ನೇನು? ನಮ್ಮ್ರಹ್ನ ಹ್ನೆ )ದಯವೂ ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ. 

ಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಷ್ಣುವೆ! ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ: 
ಮನಸ್ಸು ವೃಥೆಗೊಂಡಿದೆ. 

೩೫. ನಾವು ನಿನಗೆ ಅಪರಾಧಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಉನ್ಮಾರ್ಗಗಾನಿಗಳಾದ 
ನಾವು ಅಪರಾಧಮಾಡಿದ್ದಕೆ ಅದನ್ನು ಕಮಿಸು. ಅದು ಅವಿವೇಕವನ್ನು 
ಸೃಜಿಸಿದ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೇ ಆಗಿರುವುದು. 

೩೬. ಗೋವಿಂದ! ನಾರಾಯಣ! ಜನಾರ್ದನ! ನಿನಗೆ ನಮಸ್ನಾರ 
ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಸನೆಲ್ಲ ನರಿಹಾರವಾಗಲಿ. 

೩೭. ಅನಂತನೂ, ವಿಶ್ನಾತ್ಮಕನೂ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಜಿಸುವವನೂ ಆದ 
pe 
ಓಟ 

ಹಟ ಯ್ 

ನಾರಾಯಣ! ನಿನಗೆ ನಮಸ್ವಾ ವು. ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಸ 
ವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಲಿ. 

೩೮. ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ, ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನೂ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವನೂ, 
ವಾಮನನೂ 'ಆದ "ನಾರಾಯಣ! ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪವೆಬ್ಲ 
ನೀಗಲಿ. 



ನನೊಲಸ್ತು ತೇಂಬ್ಹ ನಾಭಾಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಕೃತೇ ಹರ । 

ತ್ವನ್ನಾನುಸ್ಮರಣಾತ್ಪಾಸಮಶೇಷಂ py ಪ್ರ ಣ್ಯ ತು | ೩೯ 1 

ನಸ್ಪರಾಬ್ಯವಪೊನಿಕಾಯೆ ನಮಸು ಭ್ಯಮಥೋತ್ಸ ಜ । 

ತ್ವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ಪ್ಬಾ ಸಮಶೇಷಂ ನಃ ಪ್ರಣಶ್ಯತು H ೪೦ ॥ 

ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಾಸುದೇವಾಯ ವೇಧಸೇ । 

ಸ್ವ ಆಚ್ಛ ಯಾ 'ನೆಣಯುಕ್ತಾ ಯ ಸರ್ವಸ್ಥಿ ತ್ಯಂತಕಾರಿಣೇ 1 ೪೧॥ 

ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ ನ್ರೂ ಪಮೇತತ್ಸ ಸೌತನಂ | 

ವರ್ಧಮಾನಂ ನ ಸೋ ದ್ರ ಷ್ಟುಂ ಸಮರ್ಥಂ ಚಕ್ಬುರೀಶ್ವರ ॥ ೪೨ ॥ 

ಪ್ರಲಯಾಗ್ಧಿ ಸಹಸ್ರ ಸ್ಕ ಸಮಾದೀಪ್ತಿ ಸ್ತವಾಂಚ್ಯುತ | 

ಪ್ರಮಾಣೇನ ನಿಕೋ ಭೂನಿರ್ಗಗನಂ ಚ ಸಮಾವೃ ತಂ ॥ ೪೩ ॥ 

ನ ವಿದ್ಮಃ ಕುತ್ರ ನರ್ತಾಮೋ ಭವಾನ್ನಾೂ ಥೋಪಲಕ್ಷ್ಮ 3ತೇ | 

ಸರ್ವಂ. ಜಗದಿಷ್ಟೈ ಕಸ್ಕ ೦ ಹಿಂಡಿತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯಾಮಹೇ lu ೪೪ ॥ 

ಕಿಂ ವರ್ಣಯಾಸೊಲೆ ರೂಪಂ ತೇ ಕಂ ಪ್ರ ಮಾಣನಮಿದಂ ಹರೇ । 

ಮಾಹಾತ್ಮ,ಂ *ಂನುತೇದೇವ ಯಜ್ಜಿಹ್ವಾಯಾ ನಗೋಚರೇ ॥ ೪೫ ॥ 

೩೯. ಪದ್ಮನಾಭನೂ, ಬ ಶಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ವಃ ಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನೂ ಆದ ಹರಿಯೆ! 

ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. 

೪೦. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯಂತಿರುವವನಾದ ಹರಿಯೆ! 
ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. 

೪೧. ಛತ್ರ ಕೈ ಪತಿಯೂ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ, ಗುಣಸಹಿತನೂ, 

ಸೃಷ್ಟಿ, ಸತಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣ! ನಿನಗೆ 
ನಮಸ್ಕಾ ರವು. 

೪.೨. ಈಶ್ವರ! ವೃದ್ಧಿ ಗೊಳ್ಳು ತ್ತ ತ್ತಿರುವ ಈ ರೂಪವನು, ಅಡಗಿಸು. ನಮ್ಮ 
ಕಣ್ಣು ನೋಡಲು ಸಮರ್ಜವಲ್ಲ. 

೪೩. ಅಚ್ಯುತ! ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮವಾದ ನಿನ್ನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು 
ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ, ಭೂಮಿಯನ್ನೂ , ಆಕಾಶವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. 

೪೪. ಸ್ವಾನಿ! ನಾವು ಎಲ್ಲಿರುನೆವು? "ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ನೀನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಸಿಂಡಾಕಾರ 
ವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 

೪೫. ಹರಿಯೆ! ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸುವುದು? ಆ ರೂಪವು 
ಬಸು, ಗಾತ, ವಾಗಿರುವುದು? ನಿನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವು ಎಂತಹದು? ಅದು 
ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲ. 

೪4 



ನಕ್ಕಾರೋ ವಾಂಯುಶೇನಾಂಪಿ ಬುದಿ ೀನಾಮಯು ತಾಯುತೆ 
ಗುಣನಿರ್ವರ್ಣನ ನಂ ನಾಥ ಕರ್ತುಂ ತನ ನ ಶಕ್ಕ ತ್ರೆ 

ತದೇತದ್ದರ್ಶಿತಂ ರೂಪಂ ಪ್ರಸಾದಃ ಪರಮಃ ಕೃ ತಃ। 
ಛಂದಶೋ ಜಗತಾಮಿಾಶ ತಡೇತಮುಷಸಂಹರ * 1 ೪೭ ॥ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಇತ್ಯೇವಂ ಸಂಸ್ತೃತಸಾ ಾಾಭಿರಪ್ಪರೋಭಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ । 
ದಿವ್ಯಜ್ಞಾ ನೋಷಪನ್ನಾ ನಇಂ ತಾಸಾಂ ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಸ ಮಾಶ್ವರಃ ! ೪೮ ೫ 
ನಿನೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸ್ವೈರಂಶೈ ರ್ಭೂತಭಾನನ 
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲೀಯಮಾನನಮುಧೋಕ್ಟಜಂ 1೪೯॥ 
ವಿಸ ಯಂ KM ಚಕ್ರುಃ ಸಮಸ್ತಾ  ಜೇನಯೋಪಿತಃ | 
ಸಚ ಸರ್ವೆ ೇಶ್ವರಃ ಕೈಲಾಸ ಇ ವಸಾನ್ ಸಾಗರಾನ್ಲುವಂ ! ೫೦ ॥ 
ಜಲಮುಗ್ನಿಂ ತಥಾ ವಾಯುಮಾಕಾಶಂ ಚ ವಿವೇಶ ಹ | 
ಕಾಲೇ ದಿಕ್ಟೃಥ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾತ್ಮನಶ್ಚಾಂನ್ಯಥಾಂಫಿ ಚ 1 ೫೧॥ 
ಆತ್ಮ್ಮ ರೂಪಸ್ಥಿ ತಂ ತೇನ ಮಹಿಮ್ಮ್ನಾ ಭಾವ ಯನ್ ಜಗತ್ । 
ದೇವದಾನವರಕ್ಟಾ ೦ಸಿ ಯಕ್ಷ ನಿವಾ ್ಯಧರೋರಗಾಃ 

ಮನುಸ್ಯ ಸಶುಕೀಜಾದಿ ಮೃ 'ಗೆಪಶ್ಶ ಂತರಿಕ್ಸೆ ಗಾಃ। 

ಯೇಂ ೦ತರಿಕ್ಸೇ ತಥಾ ಬೊಮ್ ನಿವ ಯೇ ಚ ಜಲಾಶ್ರೆಯಾಃ ॥ ೫೩॥ 

೪೬. ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಜನರು ಅನೇಕ ಬುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದರೂ ನಿನ 

ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವ. | 

೪೭. ಈಶ್ವರ! ನೀನು ನಮಗೆ ಈ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅತಿಶಯವಾಗಿ 

ಅನುಗ್ರ ಹಮಾಡಿತುವೆ. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯ ೨೦ತೆ ಅಡಗಿಸಿಕೂ, 

೪೮-೫೫1. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು 'ೇಳುತ್ತಾ ನೆ;-ಹೀಗೆ. ಆ ಅಪ್ಪರ 

ಯರಿಂದ ಸ್ಕೋತ್ರಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುವು ದಿವ್ಯಜ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸ್ರ 
ಲ ಇ 

ನರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಭೂತಗಳನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. 

ಸ್ತ್ರ ದೇವತಾಸ್ತಿ ಯರೂ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳನ್ಲಿಯೂ ಅಡಗುತ್ತಿರುವ ನ ವಿಷ್ಟು 

ಕಂಡು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು. ಆ ಹರಿಯು ಪರ್ವತಗಳು, ಮರಗಳು, 
ಸಮುದ್ರಗಳು, ಭೂಮಿ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಇವುಗಳನ್ನು 

ಹೊಕ್ಕನು. ವುತ್ತು ಅವನು ತನಗಿಂತ ವೃತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 

ತನ್ನಂತೆಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಲದಿಕ್ಟುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳು, 

ದಾನವರು, ರಾಕ್ಚಸರು, ಯಕ್ಷರು, ವಿದ್ದಾ, ಢರರು, ನಾಗಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, 

ಪಶುಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಮೃಗಗಳು, ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ದೇವಲೋಕ, ಜಲ 

UG (410 ದ ೪ 
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ತಾನ್ವಿನೇಶ ಸ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಪುನಸ್ತದ್ರೂ ಪಮಾಸ್ಸಿ ತಃ । 

ನರೇಣ ಸಾರ್ಧಂ ಯತಾ ಸ ಭಿರ್ದ್ಯಷ್ಟಪೂ ರ್ವಮರಿಂದಮ ೫೪ ॥ 
ತಾಃ ಪರಂ ವಿಸ್ಮಯಂ ಜಗ್ಗುಃ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಿದಶಯೋಷಿತಃ | 

ಪ್ರಣೇಮುಃ ಸಾಧ್ವಸಾತ್ಸಾಂಡುವದನಾ ನೃಪಸತ್ತಮ 1 ೫೫ ॥ 

ನಾರಾಯಣೋಂಹಿ ಭಗವಾನಾಹ ತಾಸ್ತ್ರಿದಶಾಂಗನಾಃ HBL 

ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ :.. 

ನೀಯತಾಮುರ್ವಶೀ ಭದ್ರಾ ಯತ್ರಾಃಸೌ ತ್ರಿ ದಶೇಶ್ವರಃ | 

ಭವತೀನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಸರ್ವಭೂತೇಷ್ಟಸಾನವಿತಿ 1೫೭॥ 
ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪಾದಿತಂ ಭೂಯೋ ಲಯಂ ಭೂತೇಷು ಕುರ್ವತಾ | 

ತದ್ದಚ್ಚ ಧ್ವ ೦ ಸಮಸ್ತೋಯಂ ಭೂತಗ್ರಾನೋ ಮದಂಶಕಃ ॥ ೫೮॥ 

ಅಹನುಧ್ಯಾತ್ಮೆ ಭೂತಸ್ಯ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ । 

ಅಸ್ತಾ ತ್ರ ರತರಂ ನಾಸ್ತಿ 'ಯೋಂನಂತಃ ಪರಿಷತ್ಯ ತೇ !(೫೯॥ 

ತಮದಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶಂ ಜಾನೀತ ಸರವ ಪದಂ । 

ಅಹಂ ಭವತ್ಯೋ ದೇವಾಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಶ್ಚ ಯೇ । 

ಏತತ್ಸರ್ವಮನಂತಸ್ಯ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೈ ಕೃತಂ lH ೬೦ 

ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇತಿಸಿ ನರನೊಡನೆ ಅವುಗಳಂ 
ತೆಯೇ ಆದನು. ಆ ದೇವಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನೋಡಿ 
ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ಶ್ರೇತಮುಖರಾಗಿ ವಂದಿಸಿದರು. 

೫೬. ನಾರಾಯಣನೂ ಆ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು. 
೫೭-೫೮. ನಾರಾಯಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಎಲೆ ಮಂಗಳಕರರೆ ! 

ಈ ಉರ್ವಶಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರನೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ 
ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಡಗುತ್ತ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವೆನೆಂಬ 
ಜಾ ್ಲಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂಶದ ಈ ಪ್ರಾಣಿ 

೫೯. ನಾನು ಸವ ತ್ಯೃಷ್ಠ ಅನಂತನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ, 
ಯೋಗಿಯೂ ಆದ ವಾಸುದೇವ ಅಂಶನಾಗಿರುವೆನು. 

೬೦. ಆ ವಾಸುದೇವನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಶೂನ್ರನೂ, ಸಮಸ್ಮಭೂತಗಳಿಗೆ 
ಒಡೆಯನೂ, ಉತ್ತಮನೂ ಆಗಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ, ನಾನು, ನೀವು, 
ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಪಶುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ವಾಸುಡೇವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ 
ದ್ದೇವೆ. 
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ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಮಂ ಸರ್ವಂ ಸದೇನಾಸುರಮಾನುಷಂ | 
ಸ ಪಶ್ವಾದಿಗುಣಂ ಚೈವ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ತ್ರಿ ದಶಾಂಗನಾಃ 1೬೧॥ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಇತ್ಯುಕ್ತಾಸ್ತೇನ ದೇನೇನ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತಾಃ ಸುರಸ್ತ್ರಯಃ | 
ಪ್ರ ಮ್ಮ ಫಾ ಸಮದನಾಃ ಸವಸಂತಾಶ್ವ ಸಾರ್ಥಿನ 

ಆದಾಯ ಚೋರ್ವಶೀಂ ಭೂಯೋ ಡೆ ದೇವರಾಜಮುಪಾಗತ $ | 

ಆಚಖ್ಯುಶ್ಚ ಯಥಾವೃತ್ತಂ ದೇವರಾಜಾಯ ಸ. ॥ 
ಮಾರ್ಕವಡೇಯ ಟಗ ನ 

ತಥಾ ತ್ವಮಪಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕೇಶನಂ। 

ಚಿಂತಯನ್ ಸಮತಾಂ ಗಚ್ಛ ಸಮತೈವ ಹಿ ಮುಕ್ತಯೇ | ೬೪ ॥ 

ಜಾನನ್ನೆ €ವಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಬೊತೇಷ ಗು "ಸರಮೇಶ್ವರಂ | 

ವಾಸುಜೀವ ಕಥಂ ದೋಷಾಲೊ ಸ್ಲೀಭಾದೀನ್ನ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ i ೬೫ ॥ 

ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಗೋವಿಂದಾದ್ಯದಾ ನಾನ್ಯಾನಿ ಭೂಪತೇ । 

ತದಾ ವೈರಾಡಯೋ ಭಾವಾಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ "ನ ತು ಪುತ್ರಕ ॥ ೬೬ | 

ಇತಿ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ವಾಸುದೇವಾತ್ಮ ಕಂ ನೃಪಃ 

ವಿತಜೀನ ಹಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಇ ಸೀನ ರೂಪಮಾವಿಷ್ಯ. ತಂ ೦ ನೃ: "2 1! ೬೭ ॥ 

೬೨-೬೦. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: 
ಹೇಳಲು ಆ ಅಪ್ಸರೆಯರೂ, ಮನ್ಮಥವಸಂತರೂ 

ವಂದಿಸಿ ಉರ್ವಶಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಂದ್ರನ 

ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. 

೬೪. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಮಹಾರಾಜ! ನೀನೂ 

ಹಾಗೆಯೇ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣು ವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ | 

ಹೊಂದು, ಇದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧಕವಾದುದು. 
೬೫. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಚಿಂತಿಸು 

ತ್ರಿದ್ದರೂ ಲೋಭ ಮೋಹವೇ ಮೊದಲಾದ ದೋ ಷಗಳನ 4ನ್ನು ಹೇಗೆ ೭ ಬಿಡುವುದಿಬ್ಲ 9 

೬೬. ಮಹಾರಾಜ! ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗೋವಿಂದನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ 
ದಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವೇ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು... 

೬೭. ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸುದೇವರೂಸನಾದುದನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿ, ಇದನ್ನೇ 

ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರಕಟಸಿರುವನು. 



೧೧೫೮ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮೆಹಾಪುರಾಣಂ 

ಪರಮೇಶ್ವ ರೇತಿ ಯದ್ಭೂಪಂ ತದೇತತ್ತ ಕಥಿತಂ ತವ | 
ಜನಾ ದಿಭಾನರಹಿತಂ ತದ್ಧಿ ಷ್ದೊ 8 ಸರಮಂ ಪದಂ 1 ೬೮ 1 
ಸಂಕ” ಕೀಪೇಣಾಂಥ ಭೂಸಾಲ ಶ್ರೂ ಯತಾಂ ಯದ್ವದಾನಿ ತೇ । 
ಯನ್ಮತಂ ಪುರುಷಃ ಕ ತ್ಕಾ ಸರಂ” ನಿರ್ವಾಣಮೃ ಚ ತಿ I ೬೯॥ 
ಸರ್ವೋ ವಿಷು ) ಸಮಾಸೊಫ ಹಿ ಭಾವಾಭಾವೌ ಚ ತನ್ನ ಯೌ | 
ಸದಸತ್ಸ ರ್ವ ಮಿಾಾಶೋಂಸೌ ಮಹಾದೇವಃ ಪರಂ ಸದಂ' 1 ೭೦॥ 

ಭನಜಲಧಿಗತಾನಾಂ ದ್ವಂದ್ವವಾತಾವಹಾನಾಂ 
ಸುತದುಹಿತೃ ಕಲತ್ರತಾ ಶಾ ಣಭಾರಾರ್ದಿತಾನಾಂ | 

ನಿಷಮವಿಷಯತೋಯೆ ಮಜ್ಜ ತಾಮಪ್ಸವಾನಾಂ 
ಭವತಿ ಶರಣನೆನೇೀಶೋ ವಿಷು  ಪೋತೋ ನರಾಣಾಂ "on 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರಾ 3೦ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಸಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

«4 ಶ್ರ ) ಪತಿಮಾಹಾತ ನರ್ಣನಂ ೨೨ ನಾಮ 
ತ್ರನವತ್ತುತ್ತರಶತರೆಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೬೮. ನಾನು ನಿನಗೆ ಪರಮೇಶ್ವ ರಸ್ತಿರೂಸನೆಂದು ಹೇಳಿದ ರೂಪವೇ 
ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಸ್ಲದ ಪರವ: ಸಾ ವಾಗಿರುವುದು. 

೬೯. ಮಹಾರಾಜ! ನಾನು ಎನಗೆ ಸಂಕ್ಸೇಸವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳು. ಇದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಬಕ್ತೆ ಸ ತೆರಳು 
ವನು. 
ಕ್ಷ ಹ 

೭೦. ಎಸ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣು ಸಿರೂಪವಾದುವು. ಭಾನಾಭಾವಗಳು ಅವನ ರೂಪ 
ವಾದುವೇ, ಸದಸತ್ತುಗಳೂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, 

೭೧. ಸಂಸಾರ ಸಮುದ ಪ್ರದಲ್ಲಿರುವವರೂ, ಶೀತೋಷ್ಣ ವಾತಗಳಿಂದ ಹತರೂ, 
ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿ, ಪತ್ನಿಯರ ರಕ್ಷ ಣೆಯ ಭಾರದಿಂದ ನೀಡಿತರೂ, ವಿಷಮ ವಾದ 
ವಿಷಯವೆಂಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವರೂ, ದಾಟಲು ಸಾಮಗಿಗಳಿಲ್ಲದನರೂ 
ಆದ; ಮಾನವರನ್ನು ವಿಷ ಸ್ಲವೆಂಬ ನೋಣಿಯೊಂಡೇ ರಕ್ಸಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದು. 

ಇಲ್ಲಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರೆ ಶ್ಲೊ £ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಸಿದ್ದ ವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸಾ ) ೦ದನುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅವ ೦ತ್ಯ ಖಂಡೆದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

«4 ಶ್ರೀಪತಿಮಾಹಾತ ಓ್ಯವರ್ಣನ'' ನೆಂಬ 
ನೂರತೊಂಬತ ತ ಮೂರನೆಯ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿವು ಮುಗಿದುದು 
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ಟಿ 3 ತುರಃ ದತ್ತು. ತ್ರ ರಶತ ಸಮೋಂಧ್ಯಾ ನಿಶಿ 
dl 

ತ 

ಶ್ರೀಪತಿವಿವಾಹವಣ್ಣ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತಚ್ಚ ತ ತ್ವಾಂನಂತದೇವೇನ ನಿಶ್ವರೂಪಮುದಾಹೃತಂ 

ದೇವರಾಜಸ್ತಥಾ ದೇವಾಃ ಪರಂ ವಿಸ್ಮಯಮಾಗತಾಃ HON 

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಾಪ್ಸರಸಂ ಪುಣ್ಯಾಮುರ್ವಶೀಂ ಕಮಲಾನನಾಂ | 

ಸಂತ್ರಸ್ತೋ ನಿಸಿ  ತಶಾ , ಭೂದಿಂದೊ, € ರಾಜ್ಯಶ್ರಿಯಾ ವೃತಃ HN 

ನ ಧಚಿದುತ್ತ ರಂ ವಾಕ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಂಜೊ ಷಮಾಸ್ಥ ತಃ । 

ಇತಿ ವೃತಾ ೨ ೦ತಭೂತಂ ಬ ನಾರಾಯಣ ನಿಚೇಷ್ಟಿ ತಂ ಷಿ 

ಭೃ ಗೋಃ ಖಾತ್ಯಾಂ ಸಮುಶ್ರ್ಪನ್ನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರ ತು ವೈ ನೃಷ। 

ವೈಶ್ಯರೂಪಂ ಪರಂ ರೂಪಂ ವಿಸಿ ಒತಾಂಚಿಂತಯತ್ತದಾ HY 

ಹೇನೋಪಾಯೇನ ಸಸಾ ನೆ ಸೇ ಭರ್ತಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುಃ । 

ವ್ರತೇನ ತಪಸಾ ವಾಪಿ "ದಾನೇನ ನಿಯಮೇನ ಚ 1೫॥ 

ವೃದ್ಧಾನಾಂ ಸೇವನೇನಾಂಥ ದೇನತಾರಾಧನೇನ ವಾ। 

ಇತಿ ಚೆಂತಾಪರಇಂ ಕನ್ಯಾಂ ಸತೀ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ॥೬॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಸತಿನಿವಾಹವಣ ನ 

ಕೇಳುತ್ತಾನೆ" ನಿಷು ವ್ರ ಹೇಳಿ 

ಶ್ರಿ 

೧. ಶೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ 
| | ವಕ್ಷ 

ರೂಪವನ್ನು ಇಂದ್ರನೂ, ದೇವತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತವಾಗೀ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ 

೨. ರಾಜೃಸಂಪತ್ತಿಥಿಂದ ಕೂ ದೇವೇಂದ್ರ 

ಉರ್ವಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡವನೂ, ಆಶ್ಮರ್ಯ 

ಛ. ಈ ನಾರಾಯಣನ ಉತ್ತನ ರೂಸವನ್ನು ಭ್ಯ | 

ಇ J p ne 
ಸುಮ್ಮನಿದ ಊ೨. 



ಇನಿ ಶ್ರೀ ಸಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 
| [My 

ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಾಪ್ಲೋ ಮಯಾ ಭರ್ತಾ ಶಂಕರಸ್ಮಪಸಾ *ಲ । 
ಪ್ರ 'ಜಾಪತಿತ್ತ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಹೃನ್ಯಾಭಿರಭಿನಾಂಭಿತಾಃ 1೭॥ 
ತಸಸೈನ ಹಿ'ತೇ ಪ್ರಾಪ್ಟಸ್ತಸ್ವಾಸ್ತಚ್ಚರ ಸುವ್ರತೇ 
ತಪಸ್ತ ೦ ಹಿ ನುಹಡ್ಡೊ (ಗ್ರ 0 "ಸವ ನಾಂಲಿತದಾಯಕಂ ಎ Hen 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ 

ಸಾಗರಾಂತಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪರಪುರಂಜಯ । 
ಚಚಾರ ವಿಪುಲಂ ಕಾಲಂ "ತಪ್. ಪರಮಡುಶ್ಚ ರಂ 1 ೯॥ 
ಸ್ಮಾಣುನತ್ಸ ೦ಸ್ಥಿತಾ ಸಾಂಭೂದ್ಧಿ ವ್ಯಂ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ತ ಹೆಂ । 
ತತ ಇಂದಾ ್ ರಡಯೋ ದೇವಾಃ ಖಚಕ ಕ ಗೆದಾಧರಾಃ 1 ೧೦ 
ಭೂತ್ವಾ ಬಿಗು ಸ್ತದರ್ಥಂ ತೇ ಸಾತು ಸ )ಷ್ಟವತೀ ಸುರಾನ್ | 
ವಿಶ್ವ ರೂಪಂ 3 ಷ್ಣ ವಂ ಯತ್ತ ದ್ದ ರ್ಶಯತ ಮಾಚಿರಂ 1 ೧೧॥ 
ನಲಕ್ಷ್ವಾ ನೀಡಿತು ದೇವಾ ಗತ್ವಾ ನಾರಾಯಣಂ ತದಾ । 
ಅಬ್ರುವನ್ಹೈಶ ಶ್ವರೂಪಂ ನೋ ಶಕ್ತಾ ದರ್ಶಯಿತುಂ ವಯಂ ! ೧೨ ॥ 
ತತೋ ಯಥೇಷ್ಟ ೦ ತೇ ಜಗ್ಮುಃ ಸ ಚ ವಿಷ್ಣುರಚೆಂತಯತ್ | 
ಉಗ್ರರೂಷಾ ಸ್ಥಿತಾ ದೇನೀ ದೇಹಂ ದಹತಿ ̀ ಭಾರ್ಗವೀ ॥ ೧೩ ॥ 

ಇಂತೆಂದಳು. ನಾನು ಶಂಕರನನ್ನೂ, ಗಾಯತ್ರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ, ಇತರ 
ಹೆಂಗಸರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ 1 ರಾದವರನ್ನೂ. ಸತಿಗಳನ್ನಾ ಗಿ ಪಡೆದಿರುವರು. 

೮. ಲಕ್ಷ್ಮಿ! ನೀನು ತಪ ಸ್ಸಿರಿಂದಲೇ ಆ ವಿಷ್ಣು ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 
ಸಮರ್ಥಳು. ಗಗ ವಾದ ತಪಸ್ಸು ಸಕಲೇಷ್ಟಾ ರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು. 

, ಮಾರ್ಕಂಡೇಂ ಯನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನೆ ಶತು ತ್ರಿನಾಶಕನಾದ ದೊರೆಯೆ! 
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯು ಸಮುದ್ರದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಹುಕಾಲದವರೆ ಗೆ ಅತಿದುರ್ಲಭ 

೧೦-೧೧. ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಸ್ಥಾಣುವಿನಂತೆ 
ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಇದ್ದಳು. ನ ತ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಶಂಖಚಕ, ಕ್ರಗದೆಗಳನ್ನು 
ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಅವಳಿಡೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವಳು ಅವ ವರನ್ನು 
ಕುರಿತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡಲೆ ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂದಳು 

೧೨. ಆಗ ನಾಚಿಕೆಗೊಂಡ ದೇವತೆಗಳು ನಾರಾಯಣನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ 
ನಾವು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಶಕ್ತ ರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಂದರು. 

೧೩. ಅನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಯಂತೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. 
ಆಗ ವಿಷ್ಣುವು ಹೀಗೆ ಆಲೋಟಚಿಸಿದನು. " ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಉಗ್ರರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ 
ದೇಹವನ್ನು ಸು ಡುತ್ತಿರುವಳು. 



ತಾಂ ತಸಾ ತ್ತ್ವ ತ್ರ ಗತ್ಲಾಂ ತಂಹಂ ನರಂ ದತ್ಗಾ ತ ಖಿ 

ಪುನಸ್ತ ಪಕ ಕರಿಷ್ಕಾ ನಿ ದರ್ಶ ಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಾ ಪುನ 
ವೈ ಷ್ಣ ವಂ ವಿಶ್ವ ರೂಪಂ ಯಡದ್ದು ರ್ದರ್ಶಂ ದೇವದಾನವೈ ! ೧೪ ॥ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗತ್ವಾ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಸಾಗರಾಂತಸಿ ತಾಂ ಶ್ರಿ 

ಪ್ರಾ ಹ ತುಷ್ಬೊ ಆಸ್ತಿ ತೇ ದೇನಿ ವರಂ ವೃಃ ಣು 

್ರೇಕುವಾಚ ನ 

ಯದಿ ತುಷ್ಟೋಂಸಿ ಮೇ ದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯಾ 1 ಜನಾರ್ದನ 
ತದಾ ದರ್ಶ ಯ ಯ ದೃ ಷ್ಠಮ ಮಹ 1 ರೋಭಿಸ್ತ ನಾನ 

ನಿಶ್ವರೂಪಮನಂತಂ ಚ ಭೂತಭು ವನ ಕೇಶವ | 
ಗಂಧಮಾದನಮಾಸಾದ್ಯ ಕೃತಂ ಯಚ್ಚ ತಪಸ್ತ್ವಯಾ 1 ೧೭ ॥ 

ತದ್ವದಸ್ವ ವಿಭೋ ವಿಷ್ಣೋ "ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಯದಿ ಕೇಶವ | 
ಶ್ರದ್ದಧಾಮಿ ನ ಚೈವಾಂಹಂ ರೂಪಸ್ಯಾ ಸ್ವ ಕಥ 
ಬಹುಭಿರ್ಯಕ್ಷ್ ರಥೊ ಪ್ಪೋಭಿರ್ಮಾಯಾಚಾರಿಪ್ರ ಚಾರಿಭಿಃ | 
ಛಂದಿತಾ ಮನು ಜಾನದಿ ರ್ಭಾವಮಂತರ್ಗತಂ ಹರೌ 1 ೧೯॥ 
ಭೂತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವ ರೂಪ್ಸ್ತೆ € ಚಕ್ರಿಣಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜಾ8 । 
ಸುವ್ರೀಡಿತಾ ಗತ $ ಸರ್ವೇ ವಿಶ | ರೊಪೋ : ಸಹಾ 

೧೪. ಅದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಇ 

ಮರಳಿ ತಪವನ್ನಾ ಆ BNR "ಜೀವದಾನನರಿಂದ ನೋ 
ವನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು.” 

೧೫. ಮಾರ್ಕಂ ಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅನಂತಃ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂತೆ 

ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟವಾದ ವರವನ್ನು ತೀಲಕ 
೧೬-೧೭. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಶೇಳುತ್ತಾಳ ದೇವ! 3 

ನೀನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ನೋಡಿದ; ಗಂಧ 

ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು « 

೧೮. ಕೇಶವ! ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವನ್ನೆ 
ನಾನು ನಂಬಲಾಕೆ... 

೧೯. ನನ್ನವ ುನೋಭಾವವನ್ನ ರಿತಅನೇಕ ಮಂದಿ ೦ ಬಸ್ಸು, ರಾಕ್ಚಸರು, 

ಮಾಯಾಚಾರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಪ್ರಯ 

೨೦. ವಿಷ್ಣುಸ್ವ ರೂಪವುಳ್ಳ ಅವರು ಚಸ ಲ ಚತುರ್ಭುಜರೂ 

ಆಗಿ ವಿಶ್ವ ರೂಪವನ್ನು. ತೋರಿಸಲಾರಣೆ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. 

5 



ಗಿ೧೬೭೬ ಶೀ ಸಾಂದೆಮುಹಾಪ್ರರಾಣರಂ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ನಾರಾಯಣೋಂಥ ಭಗವಾಂಛಂಖಚಕ್ರಗದಾಭೃತಂ । 

ತಯಾ ತಥೋಕ್ತಸ್ತದ್ರೂಪಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ವೈ ಸುರಪೂಜಿತಂ ॥ ೨೧ ॥ 
ರೂಪಂ ಪರಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ವೈ ನಿಶ್ಚರೂಪನುದರ್ಶಯತ್ । 

ದರ್ಶಯಿತ್ಕಾ ವಚಃ ಪ್ರಾಹ ಪಂಚರಾತ್ರನಿಧಾನತಃ ॥ ೨೨ ॥ 

ಯೊಂರ್ಚಯಿಷ್ಯತಿ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಪೂಜ್ಯಃ ಸ ಚ ಪೂಜಿತಃ । 

ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವಭೋಗಸಮನ್ಸಿತಃ ॥ ೨೩ ॥ 
ಮೂಲಂ ಹಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ̀_ಚರ್ಯಂ ಪರಂ ತಪಃ | 

ತೇನಾ:ಹಂ ತತ್ರ ಸ್ವಾಸ್ಯಾಮಿು ಮೂಲಕ್ರಿ ಪತಿಸಂಜ್ಞಿ ತಃ ೨೪ 
ಮೂಲಶ್ರೀಃ ಸೊ (ಚ ತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಚರ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಿಣೀ । 

ಸರ್ವಯೋಗಮಂಾ ಪುಣ್ಯಾ ಸರ್ವಸೂಪಹರೀ ಶುಭಾ 1 ೨೫ ॥ 

ಪತಿಸ್ತ ಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಭುರಹಂ ವರದಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಿಯೇ । 

ರೇವಾಜಲೇ ಸರಃ ಸ್ನಾತಾ ಯೋಂರ್ಜಯೇಸ್ಟಾಂ ಯತವ್ರತಃ ॥ ೨೬॥ 

ಮೂಲಶ್ರೀಪತಿನಾಮಾನಂ ವಾಂಛಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಸಲಂ 1 | 

ದಾನಾನಿ ತತ್ರ ಯೋ ದದ್ಯಾನ್ಮಹಾದಾನಾನಿ ಚ ಪ್ರಿಯೇ 1 ೨೭ ॥ 

೨೧-೨೩. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಬಳಿಕ ನಾರಾಯಣನು 

ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಶಂಖಚಕ್ರಗದೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದೂ, 

ಸು ರವಂದ್ರವೂ ಆದ ಆ ರೂಪವನ್ನು ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಶ್ವ ರೂಪವನ್ನು 

ತೋರಿಸಿ ಇಂತೆಂದನು. ""ಿತ್ಯವೂ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಾನದಿಂದ ನನ ನ್ನು ಪ್ಪ ಪೂಜಿ 
ದವನು ಧನ, ಧಾನ್ಯ 2 ಭೋಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿನವನಾಗು ವನು. 

೨೪. ಬ್ರಹ್ಮ ಚರ್ಯೆಯು ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದುದು. ಆದು 

ಉತ್ತಮ ತಪಸ್ಥೆ ನಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು. ನಾನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯುಳ್ಳನನಾಗಿ 

ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತ ತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಶ್ರಿ (ಸತಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಇರು ವಧು, 

ಧಾನಪಾರಜಿಮ ದ್ರ ಕರಳೂ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯು ಮೂಲ ಯನ್ತನ 

ಕೊಳ್ಳುವಳು. 

೨೬-೨೮. ಪ್ರಿಯಳೆ! ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ 

ವರವನ್ನೀಯುವವನೂ ಆಗಿರುವೆನು. ನರ್ಮದಾನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು 

ನಿಯಮದಿಂದ ಮೂಲ ಶ್ರೀಪತಿಯೆಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವ ಮಾನವನು 

ತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾನಗಳನ್ನೂ, 

ುಿಹಾಡಾನಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುವವನು ಬೇಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು 



ಸಹಸ್ರಗುಣಿತಂ ಪುಣ ಮನ್ಯಸ್ಥಾನ ಇದವಾಪ್ಮತೆ 
ದೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾ ತತ್ರ ದೇಶೇ ಸಮ್ಮಕ್ರೈವಾಂವ 

ತದರ್ಜಿತ್ಟಾ ಪರಾನ್ಕಾ ಮಾನಾಪ್ಸ ಸಿ ತ್ಯ ೧ನ 

ವರಂವೃ ಜೇಷ್ಠ ದೇಸೇಶಿ ವಾಂ। ತಂ ಸುರ್ಲಭಂ ಎ ಸುಕ್ಕ | 

ದುರ್ಗಸಂಸಾರಕಾಂತಾರಪತಿತ್ರಃ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥೨೯॥ 
ಶ್ರೀರುವಾಚ:-- 

ನಾರಾಯಣ ಜಗದ್ಧಾತರ್ನಾರಾಯಣ ಜಗತ್ಪತೇ । 

ನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣ ॥೩೦॥ 

ಪ್ರಸೀದ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮ್ಮಕ್ಸರ್ಗೇ ನಿಯೋಜಯ । 
ಪ್ರಿಯೋಹ್ಯಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಹಂತೇ ಯಥಾಸ್ಯಾಂ ತತ್ತಥಾ ಕುರು ॥೩೧॥ 

ಗೃಹಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ದೇವ ಸಂಮತಂ | 

ತದಾಸ್ಮಾಯಾಶ್ರಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಾಂ ಶ್ರೇಯಸಿ ನಿಯೋಜಯ ॥ ೩೨ ॥ 
ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ: | 

ನಾರಾಯಣಗಿರಾ ದೇನಿ ವಿಜ್ಞಪ್ರೋಂಸ್ಕಿ ಯತಸ್ತ್ಯ್ಯಯಾ | 

ನಾರಾಯಣಗಿರಿರ್ನಾಮ ತೇನ ಮೇಣತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೩೩ ॥ 

ಇನಿ 

ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವೆಯಾ? ಅವನನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭಿಲಾಷೆ 
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವೆ. 

೨೯. ಪರಮೇಶ್ವರಿ! ದುರ್ಗಮವಾದ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ವನದಲ್ಲಿ ಪತಿತ 

ರಾದ ಮಾನವರಿಂದಲೂ, ಕೀವತೆಗಳಿದಲೂ ಹೊಂದಲಶಕ್ಕನಾದ ವರವನ್ನು 

ಕೇಳಿಕೊ. 

೩೦-೩೧. ಶ್ರೀಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ;--ಜಗದುತ್ತತ್ತಿಕಾರಣನೂ, ಜಗದೊ 

ಡೆಯನೂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣ! ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ಭಕ್ತಳಾದ 

ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ನ 

ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿ 

ಸಾ ಶೆ ಮಿ ಹೆಣಗಿ | ಗ ಪೆಸ್ಕಾಶ್ರಮವನ್ನು ಹೂಂದಿ ॥ ; K; ಇಡು. | 

೩೩. ನಾರಾಯಣನು ಹೇಳುತ ತ್ರ ದೇವಿ! ನೀನು ನಾರಾಯಣನೆಂಬ 

ಸ ಸೀರ ॥ ಕೆ ಈ ಅದ ಶಬ್ದದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಊಟಿ 

ಕ | ಗಾ ತಕ್ಕ. ತ್ ೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗು ವುದು 



೧೧೬೪ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪ್ರರಾಣಂ 

ನಾರಾಯಣಸ್ಮ ತೌ ಯಾತಿ ದುರಿತಂ ಜನ್ಮಕೋಟಜಂ 

ಯಸ್ಮಾದ್ದಿ ರತಿ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಗಿರಿರಿತ್ಯೇವ ಶಬ್ದಿತಂ 1 ೩೪ ॥ 

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾಶ್ರಯೋ ದೇನಿ ಗಿರಃ ಪರ್ವತರಾಡ್ ಭವೇತ್ । 

ಸುರಾಂಸುರಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಯಥಾಂಹಮಸಿ ಜಾಶ್ರಯಃ 1 ೩೫ ॥ 

ಯ ವಿತತ್ಪೂಜಯಿಷ್ಕಂತಿ ಮುಂಡಲಸ್ಥಂ ಹರಂ ಮಮ । 

ನಾರಾಯಣಗಿರಿರ್ನಾಮ ದೇನರೂಪಂ ಶುಭೇಕ್ಸಣೇ | ಕ೬॥ 

ತೇ ದಿನ್ಯ ಜಾ 2್ಲಾನಸಂಪನ್ನಾ ದಿನ್ಯ ದೇಹನಿಚೇಷ್ಟಿ ತಾಃ । 

ದಿನ್ಯಂ ಲೋಕಮನಾಸ್ಥ, 93 'ದನ  ಥೋಗಸವ ರುನ್ವಿತಾಃ 1೩೭1 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉಪಾ ಃ RS 

ತಯೋಕರೇವಂ ಸಂವದತೋರ್ದೇವಾ ಇಂದ್ರಪುರೋಗಮಾಃ | 
ಸಮಾಗತಾ ವನೋದ್ದೇಶಂ ಸಾಗರಾಂತೇ ಮಹರ್ಷಯಃ 1 ೩೮ ॥ 
ಶತೋ ಭೃಗುಂ ದೇವರಾಜೋ ನಾರಾಯಬನವಿಬಿಂತಿತಂ | 
ವವ್ರೇ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತು ತತ್ವನ್ಯಾಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸದದೌಚತಾಂ ॥೩೯॥ 
ಧರ್ನೊಲಸಿ ನಿಧಿವದ್ದ ತ ನಿವಾಹಂ ಸೆಮಕಾರಯತ್ | 
ದೇವದೇವಸ್ಯ ರಾಜ ರೇ “ದೇವತಾರ್ಶೇ ಸಮಾಹಿತಃ 1 ೪o 

೩೪. ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಪನ್ರು ಪರಿಹಾರ 
ವಾಗುವುದು. ಅವನ ಮಾಹಾತ್ಮ )ನನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇದು ಗಿರಿಯೆನ್ಸಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳು ವುದು. 

೩೫. ದೇವಿ! ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸುರಾಸುರ ಮನುಷ್ಯ ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ 
ನಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಸರ್ವತವೂ ಸಮಸ್ತ ಕ್ಟೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಪವ ತರಾಜ ಜನೆಸ್ಸಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುವುದು. 

೩೬-೩೭. ಸುಂದರಿಯೆ ! ದೇವರೂಪವಾದ ಈ ನಾರಾಯಣ ಗಿರಿಯನ್ನು 
ಪೂಜಿಸುವವರು ದಿವ್ಯಜ್ಞಾ ಸ್ವ ನವುಳ್ಳ ವರ್ಯ, ದಿವ್ಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವುಳ್ಳ 
ವರ್ಗೊ, ದಿವ್ಯಭೋಗದಿಂದ.' ಕೂಡಿದವರೂ ಆಗಿ ದಿವ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. 

೩೮. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಆ ಲಕಿ ಸ ನಾರಾಯಣರು 
ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲ; ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೂ, ಮಹ 
ರ್ಷಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. 

೩೯-೪೦, ಅನಂತರ ಇಂದ ಪ್ರಮು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಭೃ ಗುವನ್ನು 
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ « ಅನನು ಆ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ 
ಕೊಟ್ಟಿನು. ಧರ್ಮನೂ 'ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾರಾಯಣನ 
ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. 



ಧ್ಲಾ ಯ! ೧೧೬೫ 
ka 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ ;. 

ಧರ್ಮೋ ವಿವಾಹಮಕರೋದ್ಧ್ದಿಧಿವದ್ಕತ್ತ 
ಕೋ ವಿಧಿಸ್ತತ್ರ ಕಾ ದತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಣಾಭ್ನಗ 

ವಿವಾಹಯಜ್ಞೆ ಸಮಭೂತ್ ತ್ ಸುಶ್ಸುವಗಹಣೇ 

ಯತ್ತಿಜಃ ಕೇ ಸದಸ್ಯಾಶ್ಚ ಶ ತಸಾ ಸನ್ ದ್ವಿಜಸತ್ತ ಮ 

ಕಿಂ ತಸಾ ಬನವಭೃ ಥಂತಾ ಸತ್ರ ತ ರ್ವಂ ನದ ನಿಸ್ತ ರ್ 

ತ್ವದ್ವಾ 5 ಮೃ ತಪಾನೇಸ ತೃಪ್ತಿ ರ್ಮನು ನ ವಿದ್ಯ ಶೆ: 
ಮಹಿಕಗಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ನಾರಾಯಣವಿವಾಹಸ್ಯ ಯಜ್ಞ ಸ್ಯ ಚೆ ಯು ಭನ ರೆ| 

ತಪಸಸ್ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸಮ್ಯಗಾಚರಣಸ್ಯ ಚೆ ॥ ೪೪ ॥ 

ವಕ್ತುಂ ಸಮರ್ಥೊೋ ನ ಗುಣಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರಃ । 
ತಥಾಪು ದ್ವೇ ಶತೋವ ಚ್ಮ ಶೃಣು ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ॥ ೪೫ ॥ 

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಪ್ತರ್ಷಯಸ್ತತ್ರ ಸ್ರುಕ್ಸ್ಟ್ರುವಗ್ರಹಣೇ ರತಾಃ । 

ಗ್ನೀನ್ ಜುಹುನಿರೇ ರಾ ಜನೇ ೀಡಿರ್ಧಾತ್ರೀ ಸಸಾಗರಾ ॥ ೪೬ ॥ 

ಪಮ ಸಮುದ್ರಾ ರತ್ನಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಭ್ಯೋ ನೃಪೋತ್ತ 

ಧನದೋಂಪಿ ದಪ್ ವಿತ್ತ ೦. ಸಮ ಹ ಹವ ಮಾಂಛಿತ 

ನ್ನ ಪಾಕ್ಯವೆಂಬ ಅಮೃತ ತಪಾ ನದಿಂದ ದ ಅದ ನ ತೃ ಬ 

ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಇಸೆಯಾಗು್ತಿ ಥೆ 

ಯಬ ನನ್ನೂ ತ ತಪಸ್ಪ ನೂ ಶಿ ME ್ವಜಾರವನ್ನೂ : ಹೇ Ms 

, ಚ್ಮ wad ್್ಮ್ಮ 

IP} ಟ್ಟು 

ದ ದ ರ ಇಂಕೆಯಾದಳು. 

೪೭, ಸಮುದ್ರಗಳು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸಿ? ೯ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುವು. ಕುಬೇರನು 

ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಅವರವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. 



೧೧೬೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ನಿಶ್ವಕರ್ಮಾಃಪಿ ದೇವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಸೀಣಾಂ ಪರಂತಪ । 

ವೇಶ್ಮಾನಿ ಸುವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವರತ್ನಮಯಾನಿ ಚ 1 ೪೮ ॥ 

ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರದರ್ಶಯಾಮಾಸ ದೇವೇಂದ್ರಾಯ ಯಶಸ್ವಿ ನೇ। 

ಕತಕ್ತ ತುಸ್ತ ತೋ ವಿಪ್ರಾನ್ವಾಪಿಷ್ಠ ಅಫುನೋಗಮಾನ್ OF ॥ 

ಶೌನಕಾದೀಂಶ್ಸ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಬಾಷ್ಯ ಲಾನ್ ಛಾಗಲಾನಪಿ | 

ಆತೆ ತ್ರೇಯಾನಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ವ ುಧ್ರಮಭಿನಾಂಭಿತಂ 1೫೦॥ 

ದೃ ಸ್ಟಾ ತೇ ಚಿತ್ರರತ್ನಾ ನ ಪ್ರಾಹುಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಂ । 

ದೇವಾನಾಂ ಚ ಜುಹೀಣಾಂ ತ ಸಂಗಮೋಯಂ ಸುಪುಣ್ಯಕೃತ್ I ೫೦ ॥ 
ಅಸ್ಮಿನ್ಬುಣ್ಯೇ ಸುರೇಶಾನ ವಸ್ತುಂ ವಾಂಛಭಾಮಹೇ ಸದಾ | 
ಶತಕ್ರತುಃ ಪ್ರಾಹ ಪುನರ್ವಾಸೋ ವೋತತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ 1 

ಸತ 'ಫರ್ಮರತಾ ಯೂಯಂ ಯಾವತ್ಯಾಲಂ ಭವಿಷ್ಯಥೆ 1 ೫೨ ॥ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಪೃ ಷ್ಟಂ ಯಪ್ರಾಜಶಾರ್ದೂಲ ಕೇ ಮಖೇ ಹೋತ್ರಿ ಹಣೋಂಭವನ್ । 

ತತ್ರ್ರೋಚ್ಯ ಮಾನಮಥುನಾ ಶೃಣು ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ 1 ೫೩ ॥ 

ಸನತ್ಯು ಮಾರಪ್ರಮುಖಾಃ ಸದಸ್ಕಾ ಸ್ವಸ್ಯ ಚಾಂಭವನ್ 

ಔದ್ದಾ ಣೆ ಮತ್ರ “ಗಿರೌ ಮರೀಚಿ. ಚಕಾರ ಹ ॥ BY n 

೪೮-೫೦. ಶತ್ರು ಸಂತಾಪಕನಾದ ಎಲೈ ಮಹಾರಾಜನೆ ! ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು 

ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಬ್ರ ಹ” ಒರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ವಿಚಿತ್ರಕರಗಳೂ, ಸಮಸ್ತ ರತ್ನಮಯಗಳೂ 

ಆದ ಮನೆಗಳನ್ನು. ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತೋರಿದನು. 

ಅನಂತರ ಇಂದ್ರನು ಕಾಸಿಷ್ಮಲ, ಶೌನಕ, ಬಾಷ್ಟಲ, ಛಾಗಲ, ಆತ್ರೇಯ ಮೊದ 

ಲಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದನು. 

೫೧. ಅವರು ನಿಚಿತ್ರರತ್ಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು 

ಹೇಳಿದರು. "" ಮಹೇಂದ್ರಾ! ಈ ದೇವರ್ಷಿಗಳ ಸಂಗಮವು ಪುಣ್ಯಕರವಾದುದು. 

೫೨. ಸುರೇಶ್ವರ! ನಾವು ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 
ವಾಸಮಾಡಬಯಸುವೆವು'' ಎಂದರು. ಇಂದ್ರನು “ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿರಿ. 

ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಿ”' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

೫೩. ಮಾರ್ಕಂಜೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:-ಮಹಾರಾಜ! ನೀನು, "' 'ಯಜ್ಞ 

ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋತ್ರಿಗಳಾದರು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳು 

ವುದನ್ನು ಸಾವಧಾನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳು. 

೫೪. ಸನತ್ಟುಮಾರನೆ ಮೊದಲಾದ ಮುನಿಪುಂಗವರು ಸದಸ್ಯ ರಾದರು, 

ಅಂಗಿರಸ್ಸು, ಮರೀಚಿಗಳು ಉದ್ಗಾತೃಗಳಾದರು. ಅತ್ರಿ, 



ಚತು ರ್ನನವತ: 3 ಿ ತ್ರ ರೆಶತತನೊ pF pe ಬ ಸ 

ಹೌತ್ರಂ ಧರ್ಮವಸಿಷjೌ ಚ ಬ್ರಪ್ಮತ್ವಂ ಸನಕೋ. ಮುನಿಃ 

ಸ್ಟ ಂಶದ್ಗಾ ಮಸಾಹಸ್ಪ 0 ಪ್ರಾದಾತ್ತೆ ಭಃ ॥ ಕತಕ ತ 

ನ ೇರ್ಭತ್ರಾ ೯ ಚೆ ಸಂಯುಕಾ ಸಂ ಭವತ್ತ ತ್ರ ತವ ನ್ ಪ್ರಭುಃ 

ಬ್ರ ಬ ನೋ ಬುಪ್ವ ತೋ ವಸ್ನಿಂ ಯಾವದೆ ಸಿ ತೈ 3 ಸುಕ್ಕ } ೫ ೫೬ ॥ 

ದ ಷ್ಟಂ ಲಲಾಟಂ "ಜೀ ಶೇಸ ಸೌ ಲಲಾಟ : ಇತಿ ಸ ಜ್ಜಿತ 

ಸದೇಶಃಶಿ ರ್ರೀ ಪತೇಃ ಕೆ ತ್ರ ಘು ಣ್ಯಂ ದೇವರ್ಷಿಸೆ. 

ಸ ರ್ವಾಶ್ಹ ರ್ಯ ಮಯಂ ಜನ್ಮ ವು ದಿವ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಮಸ್ತಿ ತರ FY 

ಬ್ರಾಹ್ಮ ನ 'ನಾಂ ತತಃ ಪಂಕ್ತಿ : ನಿವೇಶಯಿ ತುಮ 

ಲ್ಸ ಶ್ರೀಪತಿನಾಮಾನಮಾಹ ದೇವಂ ವಚಸ 

ಶ್ರೀರುವಾಚ:- 

ಯ ಏತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಶಿಷ್ಯಾ ೨ ಧೃಗ್ತಾ ದೀನಾಂ ಯತವ್ರತಾಃ 1೫೯॥ 

ತಾನಿ ವೇಶಯತರಿಚ್ಛಾಮಿ ತ ತೃತ್ರಸಾದಾದಧೊ 

ಮರೀಜ್ಯಾದಯಃ ಸುರೇಂದ್ರೇಣ ಸ್ಕಾ ಪಿತಾ ಗರುಡಥ್ಲ. ಜ 1೬೦॥ 

ನೈ ಷಿ ಕವ್ರ "ನೋ ವಿಪ್ರಾ ಬಹವೋತತ್ರ ಯತನ್ರ ತಾಃ । 

ಪ್ರಾ ಜಾಷತ್ಯೆ € ವ್ರತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಕೇಜಿದತ್ರ. ವೃವಸಿ ತಾಃ 

ತಾನಹಂ ಸಾ ) ಪಯಿಸ್ಯಾಮಿ ತ್ವ 3 ತ. ಫ್ರಿಸಾವಾದಧೋಲ್ಲೇ ॥೬೧॥ 

೫೫. ಧರ್ಮವಸಿಷ್ಯರು ಹೋತೃಗಳಾದರು. ಸನಕನು ಬ್ರಹ್ಮನ 

ಇಂದ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಗಾ ಪ್ರಿಮಗಳನ್ನಿತ್ತ ನು. 

೫೬-೬೦. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪತಿಯನ್ನು ಪಡಿದಳು. ರಾಯಣ 

ಹೇಳಿದ್ದ ನೆ ಸಭಿವನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸುರರು ಆ ಗ್ಗ ಯಲೆ ಹೋ 
; ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಲಾಟಿವನ್ನು ನೋ: ಡಿದ ರಿಂದ ಆ ದೇಶವು ೮ 

ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಿ ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ದೆ: ವರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು ದೂ 

ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರ ಯವೂ, ಸಿದ್ಧಿಯ ಿರುವುದೂ 

ತ್ರಿ ತ ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣರನ್ನು ಸ್ಥಾ ಹಿಸಲಿಚ್ಛಿ ಹಿ ದ 

ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದಳು. 

ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾ ಳೆ: ನಾರಾಯಣ! ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 

ಇಂದ್ರ ನು ಸ್ಟಾ ಏಸಿರುವ ವಿಯತವ್ರ ತರೂ, ಭೃಗ್ವಾ ದಿ ಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆ; 

ಮರೀಜ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಸ ಪಿಸಲು ಬಯಸುನೆನು. 

೬೧. ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಮಂದಿ ವಿಪ್ರರು ನೈಸ್ಟಿಕವ್ರತಿಗಳೂ, ಕೆಲವರು 

ಬ್ರಾ ಹ್ಮಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಪ್ರತಧಾರಿಗಳೂ ಆಗಿದ ಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 

ಇಚ್ಛೆಸುವೆನು. 



೧ಿಗಿ೬೮ ಶ್ರ ಸ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತಃ ಕೌತೂಹಲಧರೋ ಭಗವಾನ್ ವೃಷಭಧ್ಯಜಃ । 

ಪಪ್ರಚ್ಛ ವ್ರತಿನಃ ಸರ್ವಾನ ನ್ಯೃತ್ತಿಚೇದೇ ವ ೈವಸ್ಥಿ ತಾನ್ ॥ ೬೨ ॥ 

ನಾರದೋಕಫಿ ಮಹಾದೇವಮುಸೇತ್ಯ ಚ ಸತೀಪತಿಂ । 

ಪ್ರಾಹ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಜಿನಧರೋ ಕೈಸ್ಮಿಕಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಹಮ 1 ೬೩ ॥ 
ಮಾ ಕಾರ್ಯಾಃ ಸುವಸ್ತ್ರೆ ಣ 'ಛನ್ನ ಗುಹ್ಕಾ ದಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತ ಮಾಃ । 

ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾಶ್ಚತುರ್ನಿಂ 2ಸಹಸ್ರಾ ಣಿ ನರೇಶ್ವ ರ” ॥ ೬೪ ॥ 
ಬ್ರಹ [ಚರ್ಯವ ಪ್ರತಸ್ಮಾನಾಂ ವ್ರ ತಬ್ರ ಹ | ಬಿಚಾರಿಣಾಂ 
ದ್ವಾದಶೈಷಾಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಂತಿ ವ ವೃಷಭಧ್ಮಜ 1! ೬೫ ॥ 
ನಾರದಸ್ಯ ನಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೇವಾ ದೇವರ್ಷಯೋಪಿ ಚ । 
ಸಾಧು ಸಾಧ್ಯಿತ್ಯಮನ್ಯಂತ ನೋಚುಃ ಕೇಚನ ಕಿಂಚನ ॥ ೬೬ ॥ 
ಸಮಾಹ್ವಯತ್ಪತ ಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀಸ್ತಾಸನ್ಪಿಪ್ರಾನ್ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಾ । 
ಉವಾಚ ಚರಣಾನ ಗೃ ಹ್ಗ "ಪ್ರ ಸಾದಃ 3 ಯತಾಂ ಮಯಿ 1 ೬೭ 
ಷಟ್ರ್ರ ೦ಶಚ್ಚ ಸಹಸ್ರಾ ಣೆ ವೇಶ 'ನಾಮತ್ರ ಸಂಸಿ ತಿಃ । 
ವಿಶ್ವ ಸಕರ್ಮಕ ತಾನನಂ ತು ತೇಷು ತಿಷ್ಠ ತು ವೋಃಖಲಾಃ 1೬೮ ॥ 

೬೨, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.:--ಅನಂತರ ಕುತೂಹಲಿಯಾದ 
ಮಹಾದೇವನು ವೃತ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. 

೬೩-೬೪. ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಾರದನು ಸತೀಪತಿಯಾದ 
ಶಂಕರನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂತೆಂದನು. . ಮಹೇಶ್ವರ! ಪ್ರಾಜಾನ ಪತ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು 
ಧರಿಸಿದ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ ತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನೈಷ್ಠಿ ಕಬ್ರಾ ಹ ಣರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ೆ ಸ್ರೃವನ್ನು 
ಧರಿಸಿದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

೬೫. ಮಹೇಶ್ವ ರ! ಇವರಲ್ಲದೆ ಹನ್ನೆರಡುಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ 
ವ್ರತಧಾರಿಗಳಾದ ಬ್ರಾ ೨ಾಹ್ಮಣರೂ ಇರುವರು.” 

೬೬, ದೇವತೆಗಳೂ, ದೇವರ್ಷಿಗಳೂ ನಾರದನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರಿ 

೬೭. "ಅನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ] ಯು ಭಕ್ತಿ ಯುಳ್ಳ ವಳಾಗಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 
ದಿಸಿ ಇಂತೆಂದಳು. Mey ಠಿ ಅನುಗ್ರ ಹಮಾಡಿರ. 

೬೮. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ ಕರ್ಮನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೂವತ್ತಾರುಸಾವಿರ ಮನೆ 
ಗಳಿವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿರಿ.?' 



ಚತುರ್ನವತ್ತುತ್ತರಶ 'ತತನೋಂಧ್ಯಾಂ ಯುಃ 
೧೧೬೯ 

ತೇ ತಥೇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಸ್ಥಿತಾಃ 3 ಸಂಪ್ರೀತಮ ನಸಾ 

ಸರ್ವಕಾಶುಸವಿ ಮನ್ಸು ದಾ ಹ್ಮ ಇ ರಂ ಭೇಷು ₹ ಇ 

ಇತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ತಾನಿ ಪ್ರಾನ ನ್ ಸಾಸಿ 

ಚತುರ್ಧಾ ತು ಸ ತೊ 

ಮು ರ್ಮೋ ಜನಾರ್ದನ ! ೭೧೫% 

ಇತಿ ಕ್ರ | ತು ವಚನಂ ಶ್ರಿ ಪತಿಃ ಸಾದಪಂಕ ಜಾತ್ | 

ಮುನೋಚ ಜಾಹ್ನವೀತೊ 

ಹರೇಃ ಪಾದೋ (ಪರಂ ದ ಷ್ಟ ಸತ 

ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಸಮಪದ್ಯಂತ : ನಸ ಸ ಸಸ ಗೌರನಂ ! ೭೩ ಗ 

ರುದ್ರೇಣ ಸಹಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ದೇವತಾ ಯಷಯಸ್ಮಥಾ । 

ಸಂಕಥಾನಿಸ್ಮಿತಾಶ್ಚ ಕ್ರುರ್ವಿಧುಸ್ವಂತಃ ಶಿರಾಂಸಿ ಚ ॥ ೭೪ ॥ 

ಯಷಯ ಊಚುಃ: 

ಬ್ರೂಹಿ ಶಂಭೋ ಸಿಮತ್ರಾಂ 

ನಿಷ್ಣೊ ಆಸಾ ಜೊ ಟಿ ಕ ಕೆ A dd CE 

೬೯-೭೦. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹೇಳಿದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸಂತೊ। 

ಡ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವರೂ, ಧನಧಾನ್ಯ ಸನ್ಮುದ್ಧಿ ಯುಳ್ಳ ವರೂ, ಸರವನ್ನು 
ಹೊಂದುವವರೂ, ಕಾ ರ್ಯವಿಬ್ಲದೆ ಸಕಲೆಃ ಷ್ಟಾ ರ್ಥೈಗಳಿಂದ ಸವ ವಾಸ 

ಳಿದರು, 

ನಿನ ನ್ ಹಾಹಾತ್ತಿ 



೧೧೭೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ :-- 

ಪಾದೋದಕನಿದಂ ನಿಷ್ಣೊ €ರಹಂ ಜಾನಾಮಿ ನೈ ಸುರಾಃ । 
ದಶಾಶ ಕೈಮೇಧಾಂವಭ್ರಥೈಃ 3 ಸ್ನಾನಮತ್ರಾ $ತಿರಿಚ್ಯ ತೇ ! ೭೬ ॥ 
ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಪೂಜ್ಯ ಕ ಸ್ದಾ ನಂ ಚಾಂವಚ್ಛ ಥಃ ಕುತಃ । 
ಭವಿಷ್ಯ ತೀತಿ ತೇನಾಂಂ ಶು ಇದಂ ವೋಃ ರ್ಥೆೇ ವಿನಿರ್ಮಿತಂ 1೭೭॥ 
ಸ್ನಾತ್ಟಾಃತ್ರ ತ್ರಿದಶೇಶಾನಾ ಯತ್ನಲಂ ಸಂಪ್ರ ಸದ್ಯ ತೇ। 
ವಕ್ತುಂನ “ಕೇನಚಿದ್ಕಾ ತಿ ತತಃ ಕಮುತ್ತರಂ ನಚ I ೭೮ ॥ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉಪಾಚ 

ಏನಮುಕ್ತಾ ತು ತೇ ಸರ್ಮೆಂ ಸ್ಥಾ ನಂಕ ತ್ವಾ ಯಥಾಗತಂ | 
ಜಗು ರ್ದೇನ್ ಮಹೇಶಾನಪುರೋಗಾ ಭರತರ್ಷಭ !೭೯॥ 
ಬ್ರಾ ಹ ೈಹಾಶ್ನ ತತಃ ಸರ್ವೇ ಸ ವೇಶಾ ನೇವ ಭೇಜಿರೇ । 
ದೇನತೀರ್ಥೆೇ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ವಸಾಪಪ್ರಣಾಶನೇ ಆಂ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ವಿಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಮಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನಾ ಇಖಂಡೇ 

46 ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ ಪತಿವಿವಾಹವಣರ್ನಂ >> ನಾಮ. 
ಚತುರ್ನವತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೭೬. ಈಶ [ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :-ದೇವತೆಗಳೆ! ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ನಿನ 
ಪಾಠೋದಕವೆಂದರಿಯುವೆನು. ಇದರ ಸ್ನಾನವು ದಶಾಶ್ನ ಮೇಧಯಾಗಕ್ಕೆಂತ 
ಉತ್ತಮವಾದುದು. 

೭೭. ನೀವು ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನು ಸಪೂಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅವಭ ಭೃಥಸ್ನಾ ಸನವನ್ನು 
ವಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ನೆ. 

೭೮. ದೇವೇಶ್ವ ರರೆ! ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ಯಾರೂ 
ಹೇಳಲಾರರು. | 

೭೯. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಆ ಶಂಕರನೇ ಮೊದಲಾದ ಆ 
ದೇವತೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತಾವು ಬಂದಂತೆಯೇ ಹೊರಟುಹೋದರು. 

೮೦. ಅನಂತರ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಪಾಪ ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ 
ಆ ದೇವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತೊ _೦ದುಸಾವಿರ ತೊ ಕ್ಲೀಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ 
ಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

«ಶ್ರಿ ಶೀಪತಿನಿವಾಹವರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 
ನೂರತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

ದೇವತೀರ್ಥೇ ತು ಕಿಂ ನಾಮ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸಮುದಾಪೃತ 
ಫಲಂ ಕಿಂ ಸ್ನಾನದಾನಾದಿಕಾರಿಣಾಂ ಜಾಯತೇ ಮುನೆ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ದೇವೈರ್ಮುನಿಗಣೈರಪಿ | 

ಸೇವಿತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ತಾನಿ ಧ್ಯಾತಾನಿ ವಿಷ್ಣು ನಾ 3H 

ಸಮಾಗತಾನ್ಯೇಕತಾಂ ವೈ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಯ ಯುಧಿ ೩ರ 
ತತ್ತೀರ್ಥಂ ವೈ ಷ್ಣವಂ ಪುಣ್ಯಂ ೀವತೀರ್ಥಮಿತಿ ಶ್ರುತಂ ॥೩॥ 

ಕುರುಕ್ಗೆ ನೀತ್ರ ೦ ಭುವಿ ಪರಮಂತರಿಕ್ಟೇ ತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ ರಂ. 

HOH 

HH 

HN 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಶ್ರೀ *ತಿಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣಸನ 
*ತೆ 

೧. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮುನಿಯೆ! ದೇವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ 

ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾನ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು 

೩. » ಅವುಗಳಿಲ್ಲ 0 ವೇವ್ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಣ್ಯಕರವಾದ 

ಲ, ಭೂಃ ಮಿರ ವ en ತ್ರ ತಿ ಪುಷ 

ದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮತೀರ್ಥವೂ ಇರುವುವು. ಈ ದೇವತೀರ್ಥವು 
ಉತ್ತಮವಾದುದು. 

PE ದೇವತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ತೀರ್ಥವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ, ಪರಲೋಕ 

ಲ್ಲಿಯೂ ಇರು ವುದಿಲ್ಲ. "ದನ್ನು ಹೆ ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯನು ) ಸಂತಾಪಗೊಳ್ಳು ವುದಿಲ್ಲ. 



ಭ್ರ md me ತ್ಯಾ ಗಳಿಕ ಕಾ wd, er ಗಾಕ್ಕಾ ಳ್ಳ 
ಗಗ್ ಶ್ರ ೬ ಜು ೧ಯಸವಖಿಂಸ್ರುರಾಣವಂ 

my 

ದೇನೈರುಕ್ತಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಯೋಂತ್ರ ಸ್ನಾನಂ ಸಮಾಚರೇತ್ । 
ಶೀರ್ಪೇಸ ಸರ್ವತ್ರ ಸ್ಟ್ಪಾತೋ ಭವತಿ ಮಾನವಃ | ೬॥ 

ಏವಮಸ್ತ್ವಿತಿ ತೈರುಕ್ತಾ ದೇವಾ ಖುಷಿಗಣಾ ಅಪಿ | 
ಸಂತುಷ್ಟಾ ಕ ಶಿ ್ರೀಕಮಥೆ, ರ್ಚ್ಳ ಸ್ವಂ ಸ್ವ ೦ಸ್ಟಾ ನಂತುಚೇಜಿಕರೇ 1! ೭॥ 
ಸೂರ್ಯಗ್ರ ಹೇಂತ್ರ ವೈ ಕ ಸೇತ್ರೆ e ಸ್ಟಾ "ತ್ರಾ ಯತ್ಛ ಲಮತಶ್ನುತೇ । 

ಶಿ ಶಂ ಸಮ್ಯ ಜ್ಯ ೯ “ಸಮುಪೋಷ್ಯ ಯಥಾ ನಧಿ 1 ೮॥ 
ದದಾತಿ ಹಿರಣ್ಯಾನಿ ಜಾನಾಸಿ ವಿಧಿವನ್ನೃಪ। 
ದನಂತಫಲಂ ಸ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಗ್ರಹಣೇ ಯಥಾ 1 ೯॥ 
Mi ಧೇನುದಾನಂ ಸ್ವ ರ್ಣದಾ ನಮನಂತಕಂ | 
ವಜ್ರದಾನಮನೆಂತಂ ಚ ಫಲಂ ಪ್ರಾ ಹ ಶತಕ್ರತುಃ lH ೧೦ 1 
ಸೋನೋ ವೈ ವಸ ಸ್ತದಾನೇನ ಮೌ ಹಾನಇಂ ಚೆ ಭಾರ್ಗವಃ 
ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ಕವಿದ ನಂ ಧರ್ಮರಾಜೋ ಹ್ಯನಂತಕ 1 ೧೧॥ 
ದೇನತೀರ್ಶೇ ತು ಯದ್ದಾನಂ ಶ್ರ ದ್ಧಾಯುಕ್ತೆ ನ ದೀಯತೇ 
ತದನಂತಫಲಂ ಪ್ರಾಹ ಬೃ ಹಸ ಕತಿರುದಾರಧೀಕೆ. ! ೧೨॥ 
ದೇನತೀರ್ಥಂ ಭೃಗು ತ್ರೆ 'ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಧಿಕಂ ನೃಪ | 
ದೇನತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಪತಿಂ ಯೋನನುಷಶ, ತಿ 1 ೧೩ ॥ 

. ಈ ದೇವತೀರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಮಾನವನು ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಲಿಯೂ 

€ ಆಗಲೆಂದು ದೇವರ್ಷಿಗಳೂ, ದೇವತೆಗಳೂ ಹೇಳಿ ನಿಷ್ಣು 
ಹೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾ ನಗ ಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. 

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದಲ್ಲಿ ಮಿಂ ಫಲವು. eek 
|  ಘೂಮಿ, ಧೇನು, ಸ್ವರ್ಣ, ನಜ್ರ ಇ ies ಇಲಿ ದಾನಮಾಡಿ 

ಶ್ರ ಲಭಿಸುವುದೆಂದು ಇಂದ್ರನು ಹೇಳಿರುವನು. 
ಸ ದಾನದಿಂದ ಚಂದ ದ್ರನೂ, ಮುತ್ತುಗಳ ದಾನದಿಂದ 

ಭಾರ್ಗವನೂ, ರ ಸೂರ್ಯನೂ, ಧರ್ಮರಾಜನೂ ಆನಂತ 

ಶಂಬಾಗುವುವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

| ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆದು 
| ' ್ಟ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. 

೧೩-೧೯. ಭೃಗು (ತ್ರದ್ಲಿರುವ 'ಕೀವತೀರ್ಥವು * ವಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳಿ 
ಕಲೂ ಅಧಿಕವಾದು ದುಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು 



ಗ. ತನವತ್ಳುತ್ತರಿಶತತನೆ ಸ್ಯಾ ಯ: ಗಿಗಿಿಷ್ಠಿ 

ಸೊ €ಮ ಗ್ರ ಹೇ ಶುಲಶತಂ ಸ ಸಮ: ಡ ತೌ ತ್ಯ ನಾ ಘಂ: 

ಯೆ )ರ್ದ ತ್ತಾ ನಿನ ಸರೆ ರ್ದೊ ಬಾಗಿನ! ಪ್ರ (ತ್ಯ ಚೇಹ ತೆ 

ದೇವತೀರ್ಥೇ ನಿಸ್ತ ಕ್ರಥೋಜ್ಯ ರಿ ಹರಿಮುಿ ಶ್
ಯ ಯಶ ಕೇತ 

ಸಸರ್ವಾಹಾ  ದಮಾಸ್ಟೊ ತಿ; 
ಹ | 

ದೇವಃ ರ್ಶ ನರೋ ನ ರೀ ಡೆ ಕಾ 
ಉಮ ಬ 

ಸ್ಯ ರ 

ರಿಕಿ ಪಃ ೦ | 

ಥಾ ಶೇ ದಿ ದೋ ಧ್ಯ ದೀ ಪಳಕಂ 1 OL 

ಥಾ ವೈ ಸೆರ್ಮುದಾಜಲೇ 

ವಿಪ್ರ ದಾಂಪತ ಮುಳ್ಳ ಜೈ ನ ಖಿ ವಿಧಿವತ್ಕು ರುಸಂದನ ॥ ೧೮ | 

ವಸಾ ್ರಭರಣತಾಂಬೂ ಲಪುಷ್ಟ ಧೂಪನಿಲೇಷನೈಃ | 

ಆಕ ಯೇ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕೆಟನ್ಾ ಮೋದತೇ ಚರಿತವ್ರತಃ Hori 

ಯಃ ಸದೆ  ಕಾದೀತಿಥೌ ಸ್ದಾ ತೊ € ಪೋಷ್ಯಾ ರ್ಚಯೇದ್ದ ರಿಂ।| 

ರಾತ್ರೌ ಜಾಗರಣಂ ಕುರಯ್ಯಾಡೆ ದಶಾ ಸ ಸ್ತ ವಿಧಾನತಃ 

ಧರ್ಮರಾಜಕೃತಾಂ ಕಾಪಾಂ ನಸ ಸ ಪಶ್ಯ! ತಿ ಯಾತನಾ 

ಪಂಚರಾತ ತ್ರ ವಿಧಾನೇನ ಶ್ರಿ ಶ್ರಿ "ಪತಿ ಸೋ ರ್ಟೆಲ 

ದೀಕ್ಬಾಮವಾಪ್ಯ ವಿಧಿವದೆ ್ರೈ ಷ್ಠ ೀ 

ಇರ 

ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ 
ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. ಈ 
ವರು ಇಹನರಗಳಲ್ಲಿ ಸು ಬನನ 

ಬ್ರಾಹ್ಮ ಕೋನದ. 

ಸಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸ ನ್ನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಬುಂದ: 

ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನಾ ರಾಧಿ | 

ಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವಿಧಿಯಂ | 

ತಾಂಬೂಲ, ಪುಸ್ತ, ಧೂಪ. ವಿಲೆ 

ವಿಷ್ಣು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆನಂ ದಿಸ ಸುವರು. 

| ಸಾತ ಕವಾಗಿ 
ಸ 

"5೦. ಯಾನಾಗಲೂ ೪? 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ 
ಚ f os 

ಯಾ ತನೆಯನ್ನು ೪ ನು ಭವಿ
ಸು ವುದಿ ಬ 

ಣಿ K Pe we 

odds Nie ಯುನ್ನರ್ಟ, ಗ್ 

ಮ ಇ ಮಲೋಕದನ ಸರಕ 

F 



೧೧೭೪ ಶ್ರೀ ಸ್ತಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 
ಸೆ 

ರಾಜ್ಯದಾಂ ವಾ ಮಹಾಭಾಗ ಪುತ್ರದಾಂ ಭಾಗ್ಯದಾನುಥ । 

ಸುಕಲತ್ರಪ್ರದಾಂ ವಾಪಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಮಿತಿ | ೨೩ ॥ 
ತರಿಷ್ಯತಿ ಭನಾಂಭೋಧಿಂ ಸ ನರಃ ಕುರುನಂದನ । 

ಯೊಂರ್ಚಯಿಷ್ಯತಿ ತತ್ರೈವ ದೇನತೀರ್ಥೇ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಂ ॥ ೨೪॥ 

ವಿಶ್ವರೂಪಮಥೋ ಸಮ್ಯಜ್ಮೂಲಶ್ರೀಪತಿಮೇವ ವಾ 

ನಾರಾಯಣ ಗಿರಿಂ ಮಾಸಿ ಗೃಹೇ ವೈಕಾದಶೀತಿಥೌ ! ೨೫ ॥ 

ಭಕ್ತಿಮಾಂಛ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಕ್ಸೀರೈಸ್ತೀರ್ಥೊೋದಕ್ಕೆರಪಿ । 

ಸುಸೂಕ್ಸ್ಮ್ಮೈರರ್ಹತೈರ್ವಸ್ತೈರ್ಮಹಾಕೌಶೇಯಕೈರ್ನೃಪ 1 ೨೬॥ 

ವಿಜಿತ್ತೆ ರ್ನೇತ್ರಜೈರ್ವಾಃಪಿ ಧೂಹೈರಗುರುಚಂದನೈಃ | 

ಗುಗ್ಗು ಲೈರ್ಫುತಮಿಶ್ರೈಶ್ನ ನೆ ನೃವೇಡ್ಯೈರ್ನಿವಿಧೈರಪಿ 1 ೨೭ ॥ 

ಸಾಯಸಾಣೆ $ರ್ನುನುಷ್ಯೆ ಅಂದ್ರ ಪಯಸಾವಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರಃ 

ಪಿಷ್ಟದೀಪೈಃ ಸುನಿಮಲೆ ರ್ನರ್ಥಮಾಕ್ಕೆ ರ್ಮನೋಷಹಕ್ಕಃ ॥ ೨೮ ॥ 

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ನರೋ ಯಾತಿ ಯಥಾ ತಚ್ಛೃ ಣು ಭಾರತ । 
ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ಗದೀ ಪದ್ಮೀ ಭೂತ್ವಾಃಸೌ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ॥ ೨೯॥ 

ದೇವಲೋಕಾನತಿಕ್ರ ಮ್ಯ ನಿಷ್ಣು ಲೋಕಂ ಪ್ರಸದ್ಯ ತೇ 
ಯಸ್ತು ವೈ ಸರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಿ «ಪತೇಃ ಸಾದಪಂಕಜಂ 1 ೩೦॥ 

ಚತುರ್ಧಾಂಧಿಸ್ಠಿ ತಂ ಪಶೆ ಚ್ಟ ಯಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಾತರಂ । 

ನೃತ್ಯ ಗೀತವಿನೋಷೇನ ಮುಚ್ಚ: ತೇ ಸಾತಕೈಧ್ರು ೯ವಂ ॥೩೧॥ 

ಮೋಕ್ಷ ಕ್ಸಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದೂ, ಪ್ರಣ್ಯಕರವೂ, ಭೋಗ, ವಿತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಪುತ್ರ 

ಭಾಗ್ಯ, ಕಲತ್ರ, ವಿಸ್ಸುಭಕ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನೀಯುವ | ೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು 

ಹೊಂದಿ ನಂಚರಾತ | ವಿಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವನು ಸಂಸಾರ 

ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವನು. ಏಕಾಪಶೀ ದಿನ ಆ ದೇವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ 
ನಾದ ಶ್ರೀಪತಿಯ" ನ್ನಾಗಲಿ, ಮೂಲ ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನಾಗಲಿ,  ನಾರಾಯಣಗಿರ 

ಯನ್ನಾಗಲಿ, ಶ್ಸೀರ, ತೀರ್ಥಜಲ, ಸೂಕ್ಷ ಶ್ಸ್ಮವಸ್ತ್ರ, ರೇಶ್ಮೆನ » ನಾರುಬಟ್ಟಿ, 

ಧೂಪ, ಅಗುರ ಚಂದನ, ಗುಗ್ಗುಲು, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾಪವನದ ತುಪ್ಪ ದಿಂದ 
ಸಹಿತವಾದ ನ್ಸ ವೇದ್ಯ, ಪಾಯಸ. ಹಾಲು, ಪಿಷ್ಟ ದೀಸ » ಶುದ್ಧ ವಾದ ಸರ್ಷಪ 
ಇವುಗಳಿಂದ ಕ್ತಿ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಸಿದೆವನು 'ಹೀಗೆ 'ಜೇವಲೋಕಕ್ಕಿ 
ಹೋಗುವನೆಂಬುದನು ಕೇಳು. ಅವನು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ ಗಳನ್ನು 

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು. ನೇವಲೋಕಗಳನ್ನು ದಾಟ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವನ್ನು ಸೀರವನು. 
ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ನಿಸ್ಣುವಿನ ಪಾದಸದ ವನ್ನೂ , ಲೋ ಕನಾತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ದೇವಿಯನ್ನೂ ಅತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೋಡಿ ನೃತ್ಯಗೀತಾದಿಗಳನ್ನು Fo 
ವವನು ಪಾ ಪ ಮು ಕ್ಷನಾಗುವನು. 



ಸಂಚನವ 5), ತ್ತರಶತತಮೊ ಧಾ Su ಗ ೫ 
4 

ನೀರಾಜನೇ ತು ದೇವಸ್ಯ ಸ್ರಾತರ್ಮಥ್ಯೇ ದಿನೇ ತಥಾ 

ಇಂುಂ ಚ ನಿಯತೋ ನಿತ್ಮಂ ಯ. ಪಶ್ಶೇತ್ಥೂ ಬಜಯೇವ್ಯ ರಿಂ 1೩೨ 

ಸ ತೀರ್ತ್ವಾ ಹ್ಯಾ ಪದಂ ದುರ್ಗಾಂ ನೈ ನಾರ್ತಿಂ ಸಮವಾಪು, ಯಾ; 

ಆಯುಃಶಿ ವರ್ಧನಂ ಪುಂಸ ಷಾಮಪಿ ಪೂ 

ಉಪಪಾಸಹರಂ ಚೈ ವ ಸದಾ ನೀರಾಜನಂ ಹರೇಃ 

ತದಾ ನೀರಾಜನಾ ಕಾಲೇ ಯೋ ಹರೇಃ ಪಠತಿ ಸ್ತವಂ ॥ ೩೪ 

ಸ ಧನ್ಯೋ ದೇವದೇವಸ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನೆ (ನಾಂತರಾತ್ಮ ನಾ | 
ಹಕೇರ್ಸೀರಾಜನಾ ಶೇಷಂ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಯಃ ಪ್ರ ಯಚ್ಛತಿ 1 

N ೀಜಯೇನಾ ಿರ್ಜಯೆ ನು ಖಂ ! 
ತಿಮಿರಾನೀನಕ್ಲ'ಕೋಗಾನ್ನಾಶಯೇದ್ದೀಸ್ತಿ ನನ್ನು ಖಂ 1 ೩೬॥ 
ಭವತ್ಯಶೇಷದುಷ್ಟಾನಾಂ ನಾಶಾಯಾಂಲಂ ನರೋತ್ತಮ | 
ದೀಪಪ್ರಜ್ವಲನಂ ಯಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮಗ್ರೇ ಶ್ರಿಯಃಪತೇಃ 1 ೩೭ ॥ 
ಸ್ನಾತ್ವಾ ರೇನಾಜಲೇ ಪುಣ್ರೇ ಪ್ರದದ್ಯಾದಧಿಕಂ ವ್ರತೀ। 

ಸಪ್ತದ್ವೀಪವತೀ ತೇನ ಸಸಾಗರವನಾಪಗಾ ॥ ೩೮॥ 

ಪ್ರ ದಕ್ಕ ಣೀಕೃತಾ ಸ್ಕಾದ್ವೈ ಧರಣೀ ಶಂಕರೋಇಬ್ರನೀತ್ । 

ಇದಂ "ಜಃ ಸಕ್ಯಮಾನಂ "ತು ಶೃಣುಯಾತ್ಪಶತೇ ಸಿ ವಾ HFN 

೩೨-೩೫. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಸಾಯಂಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ದರ್ಶನ 

ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವ ವನು ದುರ್ಗಮವಾದ ಆಪತ್ತು ಗಳನ್ನು ದಾಟುವನು. ದುಃ 

ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ವಿಗೆ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿ ಆಯಸ್ಸು. ಸ ಸಂಪತ 

ಸತಾ, ನಂದಗಳುಂ& ಬಾಗುವು ದು, ಉಪಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾ: ವು. ನಿ 

ಜನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಸೊಃತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವವನ ನ 

ಮನಸ್ಸರಿಂದ ನೀರಾಜನತೇಷವನ್ನು ಕೊಡುವವನೂ ಧನ್ಯರು. 

೩೬. ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವ ವ.ಎಖಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿ ಕೊಂಡರೆ 

ತಿಮಿರ ಮೊದಲಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ ನರಿಃ ಇರವಾಗುವುವು. "ಮುಖವು 

ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳುದಾಗುವುದು. 

೩೭. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಂದೆ ನಿತ್ರವೂ ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ತ 

ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರನ ಗುವುವು. 

ಒಲಲದ. ಈ ನರ್ಮದೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನ ಮಿಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಾನಮಾಡು 
1 

ವವನು ಸಪ್ತ ದ್ವಿ ಪಗಳೂ, ಸಾಗರ, ವನ. 

ಫಥ ರ್ರ ದಕ್ಕಿ ಣೆಮಾಡಿದ ವನಂತಾಗುನನೆಂದು ಶಂಕರನು ಕ | 

ಈ ಅಖ್ಯುನನನ್ನು ಕೇಳುವವನೂ, ತಾನೇ ಪಠಿಸುವವನೂ ಅದ ಮಾನವನು 



ಸ್ಮರಣಂ ಸೋಂಂತಸಮಯೇ ನಿಪಾಪ್ಮಾ ಪ್ರಾಪ್ಲುಯಾದ್ದರೇಃ | 
ಇದಂ ಯಶಸ್ವಮಾಯುಷ್ಯಂ ಸ್ವ ಸೃ ಗ್ಯ ೯೦0 ಹಿತೃಗಣಪ್ರಿಯಂ 1 ೪೦॥ 

ಕ pe ಕ ಕ್ಕಾ 1 ಇಪ್ಟಾ ಗೆ wi ) ಮಾಹಾ ತ್ಮ್ಯಂ ಶ್ರಾನಯೇ ದ್ವಿಪ್ರಾಂಛಿ, ೇೀಪತೇಃ। ಶ್ರಾದ್ಧಕರ್ಮಜೆ | 

ಫೃತೇನ ಮಧುನಾ ತೇನ ತರ್ಪಿತಾಃ ಸ್ಯುಃ ಹಿತಾಮಹಾಃ i Van 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಶಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

"ಶ್ರಿ (ಸತಿಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನಂ ೨ ನಾಮ 

ಪಂಚನವತ್ಕು ತ್ರ ರತಿತತಮನೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಪೂಪರಹಿ ತನಾಗಿ ಅವಸಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೆ ಸ್ಮರಣೆಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

; ಕೀರ್ತಿ, ಆಯುಷ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ ಇವುಗಳನ ಶಿ ಕೊಡುವುದೂ, 

ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿ ್ರಿಯವೂ ಆದ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾಹಾತ್ಮ ವನ್ನು ಶಾಪ ದಲಿ ಕೇಳಿಸು 
ಲ್ಿ 

ವವನು ನಿತಾಮಹರ ಮನಗ ಸಂತೋಷ ಗೊಳಿಸು ವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ಸಾಸಿರ ಶ್ಲೊ €ಫೆಗಳೆ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವ ವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮ ಹಾಪುರಾಣಾದೆ. ಐದನೆಯ 'ಅನಂ ತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 
ಳೆ 

«< ಶ್ರಿ ₹ಪತಿಮಾಹಾತ್ಮ ನರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 

ನೂರತೊಂಬತ್ತಿ, ೨ದನೆಯ ಕ್ಯಾ ಯನು ಮುಗಿದುದು 



ಶ್ರೀವಮಾರ್ತಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚೆ ದ್ದ ರಾಧೀಶ ಹಂಸತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ | 

ಯತ್ರ ಹಂಸಸ್ತ ಸ್ತ ಪ್ರ್ವ್ಯಾಬಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಹಪನತಾಂ ಗತಃ HON 

ಹಂಸಕೀರ್ಜೆ : ನರಃ ಸ್ಥಾ ಸಾ "ದಾನಂ ದತ್ಕಾ ಚ ಕಾಂಚನಂ 

ಸರ್ವಸಾಪವಿಠಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ 

ಹಂಸಯುಕ್ತೇನ ಯಾನೇನ ತರುಣಾದಿತ್ಯವರ್ಜಸಾ । 
ಸರ್ವಕಾಮಸಮೃದ್ಧೇನ ಸೇವ್ಯಮಾನೋಃ ಪ್ಸರೋಗಣೈಃ 

ತತ್ರ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯಥಾಕಾಮಂ ಸರ್ವಾನ್ ಭೋಗಾನ್ 

ಜಾತಿಸ್ಮರೋ ಹಿ ಜಾಯೇತ ಪುನರ್ಮಾನುಷ್ಯಮಾಗತಃ 

ಸನ್ಯಾಸೇನ ತ್ಯಜೇದ್ದೇಹಂ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನೋತಿ ಭಾರತ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಹಂಸತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 

ಉತ್ತಮವಾದ ಹಂಸತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊ ಕ 

ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಹನವಾಯಿತು. 

೨-೩. ಹಂಸತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸುವರ್ಣವನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದವನು 

ಸರ್ವಪಾಪರಹಿತನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಹಂಸವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ! 

ಯರಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆರಳುವನು. 

೪, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಕಲ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ 

ಮನುಷ್ಯ ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಸ್ಮರಣೆಯುಳ್ಳ ವನಾಗುವನು. 

೫. ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದೇಹತ್ಕಾಗಮಾಡಿವವನು ಮೋಕ್ಸವನ್ನು 

ಹೊಂದುವನು. 



೧೧೭೮ ಶ್ರೀ ಸಾಂದೆಮಹಾಪುರಾಣಂ ಬಿ ಗ್ಯ 

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಪಾರ್ಥ ಹಂಸತೀರ್ಥಸ್ಯ ಯತ್ಸಲಂ | 

ಸರ್ವಸಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶನಂ 1೬% 

ಇತಿಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

« ಹಂಸತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 

ಷಣ್ಣವತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೋ9ಧ್ಯಾಯಃ 

೬. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ನಾನು ಫಿನಗೆ ಸಕಲಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೂ, 

ಪುಣ್ಯಕರವೂ, ಸಮಸ್ತ ದುಃಖನಾಶಕವೂ ಆದ ಹಂಸತೀರ್ಥದ ಫಲವನ್ನು 

ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂ ಬತ್ತೊ ೦ದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾಡ 

ಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕವಾಖಂಡರಲ್ಲಿ 

46 «« ಹಂಸತೀರ್ಥಮಹಾತ್ಮ 'ವ್ರರ್ಣನ ೨ ವೆಂಬ 

ನೂರತೊಂಬತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



ಜಡೆ ಸಪ್ತನ ನಃ ವತಿ ತ್ರ ರಶತತಮೊ ನನಾ ಯುಗ 

ಮೂಲಸ್ತಾನತೀರ್ಥ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣ ಸಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತಸ್ಯೆ 4ಮಾನಂತರಂ ಗಚೆ, ಕ್ಛೇತ್ಸೂಂ ರ್ಯತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ । 

ಮಿಲಸ್ಕಾ ನಮಿತಿ ಬ್ಯ ತಂ "ಇಡ ೈಜಸ್ಥಾ ಹಿತಂ ಶುಭಂ HOH 

ಮೂಲಶ್ರಿ (ಪತಿನಾ ದೇವೀ 3 ಪೊ ಕ್ರಾ ಸ್ಥಾ ಪಯ ಭಾಸ್ಕರಂ | 

ತ್ವಾ 'ಶೇವೋದಿತಂ ದೇವೀ ಸ್ಥಾ ಪೆಯಾಮಾಸ ಭಾಸ್ಕ್ಯ ರಂ i 2 ೨ 

KS ತೇ ನರ್ಮದಾತೀರೇ ಮೂಲಸ್ಟಾ ನಾಖಿ ಭಾಸ್ಕ pf Han 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರೋ ಯಸ್ತು ಸ್ನಾತ್ವಾ ನೆಯತನಾನಸಃ 
ಸಂತರ ಪಿತ್ತ ಶದೇವಾಂಶ್ಚ ನಿಂಡೇನ ಸಲಿಲೇನ ಚೆ 1೪॥ 

ಮೂಲಸ್ಥಾನಂ ತತಃ ಪಕ್ಕೆ ತ್ಸ ಗಚ್ಛೆ ಶೇತ ರಮಾಂ ಗತಿಂ | 

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗು ಹೈ ತರಸ್ಮತ ತ್ರ ವಿಶೇಷಸ್ತು) ಕ್ರು ತೋ ಮಯಾ ೪೫॥ 

ಸಮಾಗಮೇ "ಮುನೀನಾಂ ತು ಶಂಕರಾಚ್ಛಶಿತೇಖರಾತ್ 

ಸದಾ ವೈ ಶುಕ್ಲಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಮೂ ಅಮಾದಿತ್ಯ ವಾಸರಃ 1೬೫ 

ಕನ್ನಡದ ಆ ಅನುವಾದ 

ಮೂಲಸ್ವ್ವಾನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ: ಅನಂತರ ಹಂಸತೀರ್ಥದ 

pe 

ವಾದ ಸೂರ್ಯತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊರು. 

೨. ಮೂಲ ಶ್ರೀಪತಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು 

ಸ್ಥಾಪಿಸೆಂದು ಹೇಳಲು ಅವಳು ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಳು. 

೩-೧೦. ನರ್ಮದಾತಟದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮೂಲಸ್ಥಾನನೆಂದ; 

ಹೇಳುವರು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಂದ್ರಿ ಯನಾಗಿ ಮಿಂದು ಹಿಂಡದಿಂದಲ್ಲೂ 

ಸೀರಿಫಿಂದಲೂ ನಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪ ಇಗ್ಫೆದು ಮೂಲಸ್ವಾನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು 

ದರ್ಶನಮಾಡಿದ ಮಾನವನು ಉತ್ತ ಮಗತಿಯನ್ನು ಸಡೆಂ ವನು. ನಾನು 

ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ಮುಧಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅತಿ ಗುಪ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಃ 

ವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತ ಮಾ ಭಾನುವಾರದ ದಿ ಇ 
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ತದಾ ರೇವಾಜಲಂ ಗತ್ವಾ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಸಂತಪ್ಯ ೯ ದೇವತಾಃ | 

ಸಿತ್ಯೂಂಶ್ಹ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ "ದತ್ತಾ ದಾನಂ ಸ್ವ ಶಕ್ತಿ ತಃ !(೭॥ 

ಕರವೀರಿ ಸ್ಪತೋ ಸತಾ ರಕ್ತ ಚಂದನವಾರಿಣಾ | 

ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಚ ಯಥಾವಿಧಿ NT 

ತತಃ ಸಾಗುರುಕೈರ್ಧೂಪೈಃ ಕುಂದರೈಶ್ಚ ವಿಶೇಷತಃ । 

ಧೂಪಯೇದ್ದೆ ೀವದೇನೇಶಂ ದೀಷಾನ್ ಬೋಧ್ಯ ದಿಶೋ ದಶ 1೯॥ 

ಉಪೋಷ್ಯ ಜಾಗರಂ ಕುರ್ಯಾದ್ದೀತವಾದ್ಯಂ ವಿಶೇಷತಃ । 

ಏವಂ ಕೃ ತೇ ಮಹೀಪಾಲ ನ ಭನೇದುಗ್ರ ದುಃಖಭಾಕ್ 1 ೧೦॥ 

ಸೂಯ ಲೋಕೇ ವಸೇತ್ತಾ ವದ್ಯಾ ವತ್ತ ಲ್ಪ ಶತತ್ರ ಯಂ ! 

ಗಂಧರ್ವೈರಪ್ಸರೋಭಿಶ್ಚ ಸೇವ್ಯ ಮಾನೋ ನೃಪೋತ್ತಮ 1 ೧೧॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚನೆ  ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನಾಖಂಡೇ 

44 ಮೂಲಸ್ಕಾ ನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ, ವರ್ಣನಂ?'ನಾಮ 
ಸಪ್ತನವತ್ಕುತ್ತ  ರಕತತನೋಂಥ್ಯಾಯಂ 

ನರ್ಮದಾನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿಂದು ದೇ ೇವಪಿತ ಕೈಗಳನ್ನು ನ್ಲಿಗೊಳಿಸಿ ಶಕ್ಯ ಕ್ಯುನುಸಾರ 
ದಾನವನ್ನಿತು, ಕಣಗಿಲೆ ಹೊವುಗಳಿಂದಲೂ, ರಕ ಸ ನೀರಿನಿಂದಲೂ 

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ವಿಧಿಯಂತೆ ಪೂಜಿಸಿ, ಅಗುರುಧೂಸವನ್ಮಿತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ದೀಪ 
ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಜಾಗರಣೆಯನೂ, ಗೀತಾವಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ 
ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜ! ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾನವನು ದುಃಖವನ್ನು 
ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 

೧೧. ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರೆಯರಿಂದ ಸೇವಿತನಾಗಿ ಮುನ್ನೂರು ಕಲ್ಪಗಳವರೆಗೆ 
ಸೂರ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ £ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಕಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೌವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

ee ಮೂಲಸಾ ನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ಹನರ್ಜನ''ವೆಂಬ 
ನೂರತೊಂಬತ್ತೆ ೬೪ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ನ್ಮಹೀಪಾಲ ಭದ್ರಕಾಲಿ 

ಕೂಲತೀರ್ಥಮಿತಿಜ್ಯಾ ತಂ ಸ್ವಯಂ  ಜೇನೇನ ನ ನಿರ್ಮಿತ ) 

ಪಂ ಚಾಯತನಮದ್ಯೇ ತು ತಿಷ್ಠತೆ ಶ್ವರ | 

ಶೂ ಲಪಾಣಿರ್ಮಹಾದೇವಃ ಸರ್ವದ ವತಪೂಜಿತಃ 

ದರ್ಶನಾತ್ತಸ್ಯ ಸೀಥಸ್ಯ ನಾ ಸದಾನಾವಿ.:
 ನೀಷೆ 

ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ 'ಡುರ್ನಿಮಿತ್ತ ಚ ಹ ಭಿಶಾ ಫೋ } 

ಯದನ್ಯ ದು ಸ್ಮೃತಂ ಕರ್ಮ ನಶ್ಯ ತೇ ಶಂಕರೋಂಬ್ರನಿ ಬ್ 

ಯುಧಿಷಿ" ರ ಸವಾಚ: ನಿ 

ಕಥಂ ಶೂಲೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಕಫಂ ಶೂಲೇಶ್ವರೋ 
ಹರ 

ಪ್ರಥಿತೋ ನರ್ಮದಾತೀರೇ ನಿತದ್ವಿಸ್ತರತೋ ವದ 

ಕನ್ನಡದ ಆನುವಾದ 

ಶೂಲೇಶ್ವರತಿ ೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತಾ, ನೆ:- ಮಹಾರಾಜ! 

ಮಹೇಶ್ವ ರನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭದ್ರಕಾಳಿಯು ಸೇರುವ ಶೂಲತೀಥ 

ಬೇಕು. 

೨. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತನಾ 

ಶಂಕರನು ಪಂಚಾಯ ತನದ ನಡುವೆ ಇರುವನು. 

೩-೪. ನ್ಸೃ ಪವರ್ಯನೆ! ಆ ಸಂಗಮವನ್ನು ನಿತ್ಸವೂ ದೇವತೆಗಳು ಸೇವಿಸು 
ಸ 

ತ್ತಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ದುರ್ನಿಮಿತ್ತ, ಅಭಿಶಾಸ, 

ನೃಪಗ್ರಹ, ಇತರ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಇವುಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವು ಎಂದು ಶಂಕರನು 

ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

೫. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಶೂಲೇಶ್ವರಿಯಾದ ದೇವಿಯೂ, 

ಶೂಶೇಶ್ವ ರನಾದ ಹರವೂ ನರ್ಮದಾತೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿ: ದ್ರರಾದರು? ಇದನ್ನು 

ವಿಸ್ಟಾ ರನಾಗಿ ಹೇಳು. 



"೧೮೨ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :.. 

ಭೂನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಾಂಡವ್ಯ ಇತಿ ನಿಶ್ರುತಃ । 

ವೃತ್ತಿಮಾನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಸತ್ಯೇ ತಪಸಿ ಚ ಸ್ಥಿತಃ 1 ೬॥ 
ಫಿ ಶೋಕಾಶ್ರಮಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ವೃಕ್ಸಮೂಲೇ ಮಹಾತಪಾಃ । 

ಊರ್ಧ್ವಬಾಹುರ್ಮಹಾತೇಜಾಸ್ತಸ್ಲೌ ಮೌನವ್ರತಾನ್ವಿತಃ 2 

ತಸ್ಯ ಕಾಲೇನ ಮಹತಾ ತೀವ್ರೇ ತಪಸಿ ವರ್ತತಃ । 

ತಮಾಶ್ರಮುಮನುಪ್ರಾಪ್ತಾ ದಸ್ಕವೋ ಲೋಪ್ರ್ರಹಾರಿಣಃ Hen 

ಅನುಸರ್ನ್ಪ್ಯಮಾಣಾ ಬಹುಭಿಃ ಪುರುಷೈರ್ಭರತರ್ಷಭ 1 

ತೇ ತಸ್ಕಾವಸಥೇ ಲೋಪ್ರ್ರಂ ನ್ಯದಧುಃ ಕುರುನಂದನ 1೯॥ 

ನಿಧಾಯ ಚ ತದಾಲೀನಾಸ್ತತ್ರೈವಾಶ್ರಮಮಂಡಲೇ । 

ತೇಷು ಲೀನೇಷ್ವಥೋ ಶೀಘ್ರಂ ತತಸ್ತದ್ರಕ್ಸಿಣಾಂ ಬಲಂ ॥೧೦॥ 

ಆಜಗಾಮ ತತೋಃಪಶ್ಯಂಸ್ತಮೃಷಿಂ ತಸ್ಮರಾನುಗಾಃ । 

ತಮಪೃಚ್ಛಂಸ್ತದಾ ವೃತ್ತಂ ರಕ್ಟಿಣಸ್ತಂ ತಪೋಧನಂ 1 ೧೧॥ 
ವದ ಕೇನ ಪಥಾ ಯಾತಾ ದಸ್ಯವೋ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮ । | 
ತೇನ ಗಚ್ಛಾಮಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಯಥಾ ಶೀಘ್ರತರಂ ವಯಂ H ೧೨ ॥ 

ತಥಾ ತು ವಚನಂ ತೇಷಾಂ ಬ್ರುವತಾಂ ಸ ತಪೋಧನಃ । 

ನ ಕಿಂಚಿದ್ದಚನಂ ರಾಜನ್ನನದತ್ಸಾಧ್ವಸಾಧು ವಾ ॥ ೧೩ ॥ 

ವನ್ನರಿತವನೂ, ಸತ್ಯತಪೋನಿರತಸೂ ಆದ ಮಾಂಡವ್ಯನೆಂಬ ಓರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ನಿದ್ದನು. ಅಶೋಕಾಶ್ರಮದ ನಡುವೆ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ದ್ವಬಾಹುವೂ, 

ಅತಿ ತೇಜಸ್ವಿಯೂ, ಮೌನವ್ರತವುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಅವನು ತಪವನ್ನಾ ಚರಿಸಿದನು. 

೮. ಅನನು ಕಠಿನ ತಪಸ್ಪನ್ನಾ ಚರಿಸುತ್ತಿರಲು ಬಹುಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಅನನ 

ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಬಂದರು. 

೯-೧೧. ಮಹಾರಾಜ! ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ಹಂಬಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಕಲ್ಫರು 

ಆ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 

ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಪುರುಷರು ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುನಿ 

ಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರು. 
೧೨. “ದ್ವಿಜವರ್ಯನೆ! ಕಳ್ಳರು ಯಾವ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋದರು? ಹೇಳು. 

ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೋಗುವೆವು. 

೧೩. ಆ ಮುನಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆ ರಾಜಪುರುಷರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು 
ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಆದ ಯಾವ ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. | 

೬೭. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:-ಸದ್ರೃತ ನೂ, ಸಮಸ್ತಧರ್ಮ 



f sel | J ಡೆ ಇಳ 1 ಜೆ 4 Wp ಕಡೆ ಇ ಭ್ಯ ಸ ಅಷ್ಟ ಸವತ್ಕುತ್ತರಶತತನೋರಿಧ್ಯಾಯ' ಗ೧೪೩ 
“up 1 | 

ಸಂಯಮೆ ನಂ ತತೋ ರಾಜೆ X ಸರ್ವಾನ್ ನ್ದಸೂ ನ. ಮೇದೆಯನ್ ॥೧೪ 

ತಂ ರಾಜಾ ಸಶಿತೈ ಶ್ಹೊ (ಶೈ ರನ್ತೈ ಶಾದ್ವರ ಧಾವಿ ತ್ರಿ 

ಸಂಬಧ್ಯ ತಂ ಚ ತ ರಾಜಂಛೂಲೇ ಷೊ. ತೋ ಮಹಾತಪಾಃ 8 ೧೫ ॥ 

ತತಸ್ತೇ ಶೂಲಮಾಕೋಷ್ಯ ತಂ ಮುನಿಂ ರಕ್ಷ ಸ್ತರ ಸದಾ । 

ಪ್ರ ತಿಜಗು ಮರ್ಮಹೀಪಾಲ ಧನಾ ನ್ಯಾ ದಾಯ 3 ತಾನ್ಕಥ 

ಶೂಲಸ್ಕಃ' ಸತು ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಕಾಲೇನ ಮಹತಾ : ತದಾ 

ಧ್ಯಾಯನ್ನೆ ೀವಂತಿ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ಶಂಕರಂ ತಮುಮಾಪತಿಂ ! ೧೭ ॥ 

ಬಹುಕಾಲಂ ಮಡೇಶಾನಂ ಮನಸಾಂಧ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಥಿ ತಃ । 

ನಿರಾಹಾರೋಃಪಿ ವಿಪ್ರರ್ಷಿರ್ಮರಣಂ ನಾಂಭ್ಯಪದ್ಯ ಎ ॥ ೧೮ 1 

ಧಾರಯಾಮಾಸ ವಿಪ್ರಾಣಾಮೃಷಭಃ ಸಹೃದಾ ಹರಿಂ । 

ಶೂಲಾಗ್ರೇ ತಸ್ಯಮಾಸೇನೆ ತಪಸ್ತೇನ ಕೃತಂ ತದಾ !೧೯॥ 

ಸಂತಾಪಂ ಪರಮಂ ಜಗ್ಮುಃ ಶ್ರುತ್ತೆ ತತನ್ಮುನಯೋಂ ಖಿಲಾ? । 

ತೇ ರಾತ್ರೌ ಶಕುನಾ ಭೂತ್ವಾ ಸಂನ್ಯವರ್ತಂತ ಭಾರತ ॥ ೨೦॥ 

ದರ್ಶಯಾತೋ ಮುನೇಃ ಶಕ್ತಿಂ ತಮಪ್ಪ ತ್ತ AN ಚೋತ್ತಮಂ । 

ಶ್ರೋತು ಮಿಚ್ಛಾಮ ತೇ ಬ ್ರಹ್ನಸ್ಸಿಂ ಪಾಪಂ ತೃತವಾನಸಿ H ೨೧॥ 

೧೪. ಅನಂತರ. ಆ ೨ ರಾಜಪುರುಷರು ಅವಕ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹು 

ಅವನನ್ನೂ, ಇತರ ಕಳ್ಳರನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 

೧೫. ಆ ರಾಜನು ಮಾಂಡವ್ಯನನ್ನೂ, ಇತರ ಕಳ್ಳ ರನ್ನೂ ಜ್ರ 

ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ರಾಜಪುರುಷರು ಆ ಮುನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟ: ಶೂಲಕ್ಕೆ: 

೧೬. ಆ ರಾಜಪುರುಷರು ಹೀಗೆ ಮುನಿಯನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದರು. 

೧೭-೧೮. ಶೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ಆ ಮುನಿಯು ತ್ರಿಭುವನ 

ದೊಡೆಯನೂ, ಉಮಾಪತಿಯೂ ಆದ ಶಂಕರನನ್ನು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ 

ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ನಿರಾಹಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಮಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 

೧೯-೨೦. ವಿಪ್ರೋತ್ತಮನಾದ ಆ ಮುನಿಯು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು 

ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಶೂಲಾಗ್ರ ಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಸಮಸ್ತ ಮುನಿಗಳು 

ಆದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೈ ತಂದರು. 

೨೧. ಅನರು ಮುನಿಯ ಶಕ್ತಿಂ ಯನ್ನು “ನೋಡುತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ! ನೀನು 

ಏನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ? ಆದನ್ನು ಕೇಳಲಿಚ್ಛಿ ಸುವೆವು'' ಎಂದು 

ಪ್ರಶ್ಚಿಸಿದರು. 

ಶೂ ಲಕ್ಕೀ ರಿಸಿ ಈ ಣಗ ಗಳನ So 



೧೧೪೪ ಶ್ರ ಸ್ಕಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತಃ ಸ ಮುನಿಶಾರ್ದ್ಮೂಲಸ್ತಾನುವಾಚ ತಪೋಧನಾನ್ | 

ದೋಷತಃ 3೦ ಗಮಿಷ್ಕಾಮಿ ನಹಿ ಮೆಣನ್ಯೋಂ ಪರಾಧ್ಯತಿ ॥ ೨೨ ॥ 

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತತಃ ಸರ್ವಾನಾಚಚಕ್ಸೇ ತತೋ ಮುನಿಃ । 

ಮುನಯಶ್ಚ ತತೋ ರಾಜ್ಞೆ € ದ್ವಿತೀಯೇ ಹ್ನಿನ್ಯವೇದಯನ್ 1 ೨೩॥ 

ರಾಜಾ ತು ತಮ್ಮ ಹಿಂ ಶ್ರುತ ತಾ  ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಃ ಹ ಬಂಧುಭಿಃ । 

ಪ್ರಸಾಡಯಾಮಾಸ ತದಾ ಶೊಲಸ್ಮಮ್ಸ ಹಿಸತ್ತಮಂ i ೨೪ ॥ 

ರಾಜೋವಾಚ ೩. 

ಯನ್ಮೆ ಯಾ: ಪಕೃತಂ ತಾತ ತವಾಂಜ್ಞಾ ನನಶಾದ್ಬಹು | 

ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ತತ್ರಾ ಹಂನಮೇತ್ತಂಕೊ ತ್ರೀದ್ಭು ಮರ್ಹಸಿ॥ ೨೫ ॥ 

ವಿವಮುಕ್ತ ಸ್ತ ತನೀ ರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರ ಸಾಡಮುಕರೋನ್ನು ನ | 

ಕೃತಪ್ರ ಸಾಜ ರಾಜಾ ತಂ NN ಸಮವತಾರಯತ್ ( ೨೬ ॥ 

ಅವಕೀರ್ಯಮಾಣಸ್ಸು ಮುನಿಃ ಶೂಲೇ ಮಾಂಸತ್ವಮಾಗತೇ | 

ಅತಿಸಂಪೀಡಿತೋ ವಿಪ್ರಃ ಶಂಕರಂ ಮನಸಾಂಗಮತ್ ॥ ೨೭ ॥ 

೨೨-೨೩. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :-"" ಅನಂತರೆ ಆ ಮುನಿ 

ವರ್ಯನು ಆ ಖುಷಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ನಸ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಈ ವೇದನೆ 

ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಶಿಕ್ಷೆಯು 

ಮಾತ್ರ ನನಗೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಆ ಖುಷಿಗಳು ಮಾರನೆ ದಿನ ಅವನ ಮಾತನ್ನು 

ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 

೨೪. ದೊರೆಯು ಅವನು ಮುನಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು, ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ 

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದು ಶೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಡವ್ಯನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ಗೊಳಿಸಿದನು. 

9೫. ರಾಜನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮುನಿಯೆ! ನೀನು ಮುನಿಯೆಂದು 

ತಿಳಿಯದೆ ನಿನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 

ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಕುಪಿತನಾಗಬೇಡ. 

. ದೊರೆಯು ಹೀಗೆನ್ನಲು, ಮುನಿಯು ಪ್ರಸನ್ನನಾದನು. ರಾಜನು 

ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಅವನನ್ನು ಶೂಲದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದನು. 

೨೭. ಶೂಲದಿಂದ ಮುನಿಯನ್ನು ಇಳಿಸುವಾಗ ಅವನ ಮಾಂಸವು 

ಶೂಲ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ನೀಡಿತನಾದ ಮುನಿಯು ಶಂಕರನನ್ನು 



"ಬ ' ನ ಹು! Ae Wy ಚ i ysl al ತ್ಯ ಅಷ ನವತ್ಯುತ್ತರಶತತನೋಶಿಧಾ ಯಃ 

ಸಂಧ್ಯಾತಃ ಶಂಕರಸ್ತೇನ ಬಹುಕಾಲೋಪವಾಸತ! 

ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ ಮಹಾದೇವಃ ಶಃ 

ಶೂ ಲಮೂಲಸ್ಥಿತಃ ಶಂಭುಸ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಾಹ ಪುನಃ ಪುನಃ : 
ಬ್ರೂಹಿ *೦ ಕಿ ಶಯತ ೦ ವಿಪ್ರ ಸತ್ಯ ಸ್ಥಾಃ ನೆಸಲಾಯಣ 

ಅಡೇಯಮನ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತುಷ್ಟೊ ಸ ದೊ ಸಹ । 
೫೦ ತು ಸತ್ಯವತಾಂ ಲೋಕೇ ಸದ್ದಿನ ರ್ನ ಸ್ಯಾಚ್ಚ. ಯಸ 
ಸ್ವಕರ್ಮಣೋಂನುರೂಪಂಹಿ ಫಲಂ ॥ ಭುಂಜಂತಿ ಜಂತನಃ । 
ತುಭೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಭೂತಿರ್ಮಃ ರಿ | Ny 3 ಕ 

ಸರವ ತೇಷಾಂ ಕ ಚಿತ್ತ ದಿ ಪರ್ಯಯೇ | 

ತಥಾ ದುರ್ವ್ವತ್ತಿತಸ್ತೇಷಾಂ ಫಲಮಾ ನಿರ್ಭನೇಸ್ಮ್ಮ ಎ ೌಂ | ೩೩, ॥ 
ಕೇಷಾಂಜಿ ತು ತ್ರಮರಣೇ ವಿಯೋಗಾತ್ಟಿ ಯಮ ಯೋ | 

ರಾಜಚೌರಾಗ್ದಿ ತ ಹೇಷಾಂ ದುಃಖಂ ಸ್ಕಾ ದ್ವೈವನಿರ್ಮಿತಂ ॥ ೩೪ ॥ 

ರ್ಷಗಳಕಾಲ ಉಪ 

ತ ನಾಗಿ ಕೂಲವನ್ನು ಕತ್ತ ರಿಸಿದನು. 

ದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು. 

ಸಾತ್ರಿ ಸಾದ ಮುನಿಯ | ನಿನಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ ನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳು, 

೩೦. ಕೊಡಲನರ್ಹವಾದುದನ್ನೂ ಕೊಡುವೆನು. ಈಗ ನಾನು ಪಾರ್ವತಿ 

ಯೊಡನೆ ಸಂತುಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರಿಗೆ ಅತಿಶಯವಾದ 

ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಲಾರದೆ? 

೩೧. ಜಂತುಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ 

ಅನುಭವಿಸುವುವು. ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಐಶ್ವಯಃ 
ಉಂಟಾಗುವುದು. 

ವ 

ಠೂಡಲೆ ' ಶಂಶರನು ಸ್ರತ EK 

ುಡದ 

pS 

೩೨-೩೪. ಆನೇಕ ವಿಧವಾದ ದುಃಖವು ವ ; ಡಿ 

ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನನಾ ಲೂ, ಕೆಲ 

ಸಂತತಿಯಿಲ್ದದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂತತಿಯಿಂದಲೂ 

ದುಷ್ಟವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುತ್ರಮರಣದಿಂದಲೂ, 

ಪ್ರಿಯಮಿತ್ರರ ವಿಯೋಗದಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಚೋರಾಗ್ನಿಗಳಿಂದಲೂ 
ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ದುಃಖವುಂಬಾಗುವುದು. 



೧೧೮೬ ಶ್ರಿ ಸ್ವಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ತಚ್ಛರೀರೇ ತು ಕೇಷಾಂಚಿತೃರ್ಮಣಾ ಸಂಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ | 

ಜರಾಶ್ಚ ನಿನಿಧಾಃ ಕೇಷಾಂ ದೃಶ್ಯಂತೇ ವ್ಯಾಧಯಸ್ತಥಾ 1 ೩೫ ॥ 

ದೃಶ್ಯಂತೇ ಚಾಂಭಿಶಾಪಾಶ್ಚ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುಸಂಚಿತಾಃ । 

ಕಷ್ಟಾಃ ಕಷ್ಟತರಾವಸ್ಥಾ ಗತಾಃ ಕೇಚಿದನಾಗಸಃ i ೩೬ ॥ 

ಸೂರ್ವಕರ್ಮವಿಪಾಕೇನ ಧರ್ಮೇಣ ತಪಸಿ ಸ್ಥಿತಾಃ । 

ದಾಂತಾಃ ಸ್ವದಾರನಿರತಾ ಭೂರಿದಾಃ ಪರಿಪೂಜಕಾಃ 1 ೩೭॥ 

ಜ್ರೀಮಂತೋ ನಯಸಂಯುಕ್ತಾ ಅನ್ಯೇ ಬಹುಗುಣೈರ್ಯುತಾಃ । 
ದುರ್ಗಮಾಮಾಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ಕ ನಿಜಕರ್ಮಸಮುದ್ಧವಾಂ 1 ೩೮ ॥ 

ನ ಸಂಜ್ವರಂತಿ ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಾ ಧರ್ಮನಿಂದಾಂ ನ ಕುರ್ವತೇ | 

ಇದಮೇವ ತಪೋ ಮತ್ತಾ ಕ್ಸಿಪಂತಿ ಸುವಿಚೇತಸಃ ! ೩೯ ॥ 

ಹಾ ಭ್ರಾತರ್ಮಾತಃ ಪುತ್ರೇತಿ ಕಷ್ಟೇಷು ನ ವದಂತಿಯೇ!। 

ಸ್ಮರಂತಿ ಮಾಂ ಮಹೇಶಾನಮಥವಾ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಸಣಂ u ೪೦॥ 
ದುಷ್ಕೃತಂ ಪೂರ್ವಜಂ ಭೋಕ್ತುಂ ಧ್ರುವಂ ತದುಪಶಾಮ್ಯತಿ 1 ೪೧॥ 

ದಿನಾನಿ ಯಾವಂತಿ ವಸೇತ್ಸ ಕಷ್ಟೇ 
ಯಥಾಕೃತಂ ಚಿಂತಯದ್ದೇವಮಿಾಶಂ 

ತಾವಂತಿ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಕೃತಾನಿ ತೇನ 

ಭವಂತಿ ವಿಪ್ರ ಶ್ರುತಿನೋದನೈಷಾ 1 ೪೨ ॥ 

೩೫-೩೬. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜರಾವ್ಯಾಧಿಗಳು 
ಕಾಣಿಸುವುವು. ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ವಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಪ 
ವಾದವೂ, ಕಷ್ಟಾವಸ್ಥೆಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. 

೩೭-೩೮. ಧರ್ಮತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರೂ, ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ ವರೂ, 
ಸ್ನದಾರಸಮಾಸಕ್ತರೂ, ಅನೇಕವಾಗಿ ದಾನಮಾಡಿರುವವರೂ, ಪೂಜಿಸು 

ವವರೂ, ಲಜ್ಜಿಯುಳ್ಳವರೂ, ನೀತಿವಂತರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಶಾಲಿಗಳೂ 
ಆದವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ದುರ್ಗಮವಾದ ಆಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದುವರು. 

೩೯. ಅವರು ಅಂತಹ ಆಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ವ್ಯಥೆಗೊಳ್ಳು 
ವುದಿ್ಲ.. ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಅವರು ಇದೇ 

ತಪಸ್ಸೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. 

೪೦-೪೧. ಪೂರ್ವಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅಣ್ಣ, 

ಅಮ್ಮ, ಪುತ್ರ ಎಂದು ಗೋಳಾಡದೆ ನನ್ನನ್ನಾಗಲಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ 

ಆ ದುಃಖವು ಶಾಂತವಾಗುವುದು. 

೪೨. ಅವನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹರಿಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ 
ದಕೆ ಅಷು, ದಿನಗಳೂ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರುವನೆಂದು ವೇದವು ಘೋಷಿಸುವುದು. 



ಅಷ್ಟನನತ್ಯುತ್ತರಶತತಮೊ!: :ಧ್ಯಾಯ: ೧ಿಗಿಳ೩ 

ಯಸ್ಮಾತ್ರ್ವಯಾ ಕಷ್ಟಗತೇನ ನಿತ 

ಸ 3 ಶ್ವ
ಾನ wl ಹಂ ಮು ನ ಸಾ ಸ್

ಟ ಚಿ ತತ 

ಗೌರೀ ಸಃ ಯ ಯು ಸ
್ತ್ರ €ನ ಇಹಾಗತೆ 

ಮಾಂಡವ್ಯ ಉವಾಚ. ನ 

ತು ಹ್ಟೊ € ಯೆದ್ಯುಮಂಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ವರಡೋ ಯದಿ ಶ 

ತದಾ ಮೇ ಶೂಲಸಂಸ್ಕ ಸ್ಯ ಸಂಶಯಂ ಸರಮಂ ವದ ॥ ಭಳ ॥ 

ನ ರುಜಾ ಮನು ಕ್ 2 ಸ್ಯಾ ಚ್ಫೂ ಲಸಂಪೋೋತಿತೇಂಗಳೆ( 

ಅಮೃ ತಸ್ರಾವಿ ತಚ್ಛೂ ಲಂ ಪ ಸ್ರಭಾಮಾತ್ಯ ಸ್ಯ ತಂಸ ಮೇ | 

ಶ್ರೀ ಶೂವಪಾಣಿರುವುಚ: ನ " 

ಶೂಲಸ್ಥೆ €ನ ತ್ವಯಾ ವಿಪ್ರ ಮನಸಾ ಚಿಂತಿತೋಸಸ್ಮಿ ಯತ್ 

ಅನಯಾನಾಂ “ಿಹಂತಾಂಹಂ ದುಃಖಾನಾಂ ನಿನಿಬರ್ಹ೩ಃ ॥ ೪೬ ॥ 

ಧ್ಯಾತಮಾತ್ರೋ ಹ್ಯಹಂ ವಿಪ್ರ ಪಾತಾಲೇ ವಾಂಸಿ ಸಂಸ್ಥಿ ತಃ | 

ಶೂ ಲಮೂಲೇ ತ್ವ ಹಂ ಕಂಭುರಗ್ರೆ € ದೇವೀ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಿ ಠಾ 

ಜಗನ್ಮಾತಾಂಜಿಕಾ ದೇವೀ ತ್ವಾಃ ವ್ಸ ತೇನಾನ್ನಪೂರಯೆತ್ ॥ ೪೭ ॥ 

೪೩. ಕಷ್ಟ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು 

ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದ ರಿಂದಲೂ, ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ನ ಇನು ಗೌರಿಯೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರು 

ನನ ಈಗ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಹೇಳು. 

೪. ಮಾಂಡವ್ಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:-ಶಂಕರ! ಶೂಲದ್ಲಿ | ವಿಷ 

ನೀನು. ಸಂತುಷ್ಟ ನಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವು ಇದ 

ದೊಡ್ಡ ಸಂಶಯ ನವುಂಟಾಗಿದೆ. ಆದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು, 

ಅ. ಶೂಲಕ್ಟೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೋವು ಉಂಟಾ 

ಲಿಲ್ಲ? ಆ ಶೊಲವು ಹೇಗೆ 'ಆಮೃತವನ್ನು N ಸುರಿಸುವಂತಿದಿ ತು? ಆದನ್ನು ನನಗೆ 

ಹೇಳು. 

೪೬, ಶ್ರೀ ಶೂಲಪಾಣಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಶೂಲಕ್ಟೇರಿಸಲ್ಪ 

ದುಷ್ಟಸಂಹಾರಕನೂ, ದುಃಖನಾಶಕನೂ ಆದ ನನ್ನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನ 

ಮಾಡಿರುವೆ. | 

೪೭. ನೀನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಪಾತೂಳದಲ್ಲಿದ್ದರೊ. ನಾನೂ 

ದೇವಿಯೂ ಶೂಲಮೂಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದೆವು. ಜಗನ್ಮಾತೆ 

ಯಾದ ದೇವಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮೃತದಿಂದ "ಅಭಿಷೇಕಮಾಡಿದಳು. 



wp 1.) ಆ ಇ ಇಬ ಜ್ ಇಬಿಬಲ ಪ್ರೀ ಸ್ತಾಂದಮಹಾಪ್ರರಾಣಂ 
kd 

ಮಾಂಡವ್ಯ ಉವಾಚ: 

ಪೂರ್ನಮೇವ ಸ್ಥಿತೋ ಯಸ ಚ್ಚ ಲಂ ವ್ಯಾಪ್ಯೋಮಯಾ ಸಹ । 
ಪ್ರ ಸಾದಪ್ರ ನಣೋ ಮಹ ್ ಯಮಿದಾನೀಂ ಚಾಂನಯಾ ಸಹ Il ೪೮ 
ಯಸ್ಯಾಃ 'ಸಂಸ್ಥೆರಣಾದೇವ ದೌಬ ೯ಗ್ಯ ೦ ಪ್ರಲಯಂ ಪ ಶ್ರಜೇತ್ | 
ನದೌ ರ್ಭಾಗ್ಯ್ಯಾ ತ್ಚರಂ ಲೋಕೇ ದುಃಖಾದು 8ಖಿತರಂ 30 1 ೪೯ | 
*ಿಲೈನಂ ಶ್ರೂ ಯತೇ ಗಾಥಾ ಪುರಾಣೇಷು ಸುರೋತ್ತ ಮ । 
ತೆ, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ" ದಹತಸು ತ್ವಿಭ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೇಕತಾಂ ಗತಂ I ೫೦ 
ನಿಷ್ಣೊ ೀರ್ವಕ್ಚ ಸ್ಪ ಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತತ್ಪಿ ತೆಂ ಚೇತಿ ನಃ ಶ್ರುತಂ । 
ಪೀತಂ. ತ್ಯಕ್ತ ಸ್ತ ಸ್ತದ್ತೇಣ ಸರಮೇಷಿ ನಾ 1 ೫೧॥ 
ತಸ್ಮಾ ಶೃತೀತಿ ಸಂಜಜ್ಞ ಇಯಮಿಂದೀವರೇಕ್ಷ ಣಾ। 
ಯಜತಸ್ತ ಸ್ಯ ದೇವೇಶ ತವಮಾನಾವಖಂಡನಾತ್ ! ೫೨ ॥ 
ಜುಹಾವಾಃ ಇಗ್ನಾ ತು ಸಾದೇವೀ ಹ್ಯಾತ್ಕಾ ಮನಂ ಪ್ರೂ ಸಂಜ್ಞೆ ಕಂ | 
ಆತ್ಮಾನಂ ೦ ಧನ ಸಾತ್ಯ ತ್ಕಾ ಪ್ರಾ ಲೇಯಾದ್ರೆ (ಸ್ತ ತ ಸುತಾ I ೫೩ ॥ 
ಮೇನಕಾಂಯಾದ ಪ ಭೋ ಜಾತಾಸಾ ಪ್ರ ತಂ ಯಾತು ್ಯ ಮಾಭಿಧಾ । 
ಅನಾದಿನಿಧನಾ ದೇನೀ ಹ್ಯ ಪ್ರ ತಕ್ಕಾ ೯ ಸುರೇಶ್ವ ರ 1 ೫೪ ॥ 

ಲಲ. ಮಾಂಡನ್ಯನ ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಫೀನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹೆಮಾಡು 
ವುದಕ್ಟಾಗಿಯೇ . ಈ ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ ಮೊದಲೇ ಶೂಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ 
ನೆಲೆಸಿದೆ. 

ರ್ಳ. ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವು ನೀಗುವುದು. 
ಲೋಕದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಕೈಂತ ಅತಿಶಯ ದುಃಖನಿಲ್ಲ. 

೫೦. ಸುರೋತ್ರ ಮ! ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತ «ನೆ. 
ನೀನು ತಿ ತ್ರಿಪುರವನ್ನು ದಖಸುನವಾಗ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿತು. 

೫೧, ಆ ಸೌಭಾ ಇಗ್ಯವು ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಎಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಿತೆಂದು ನಾವು 
ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನ: ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಎದೆಯಿಂದ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು 

೨ ವಷ್ಯಾತಳಾದಳ್ಲ. ಆ ದಕ ನು | ಭಾಗಮಾಡುವಾ್ ನನ್ನ Me 
ಇಡಿಸಿದಕಾರಣ ಅವಳು ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ' ದೇಹವನ್ನು ಹೋಮಿಸಿ ಹಮಾಲಯನಿಂದ 
ಸೇವಕೆಯೆಂಬ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ "ಉಮೆಯೆಂಃ ಬ ಹೆಸ ಸರನ್ನಾಂತಳು. ಶಂಕರ! 

| ಜೀವಿಯು | ಆಧ್ಯತರಹಿತಳುೂ. ಊಹಜಸಲಾಗದವಳೂ ಆಗಿರುವಳ-. 

೫ 
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4.1% ಕಳ )೫ 3.೬ 
ಆ ಬಜ ಜೆ. ಓಜ ಕ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಶ್ರೀ ದೇವ್ರುವಾಚ :-- 

ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ದ ್ರಷ್ಟವ್ಯಾ ಸರ್ವತೋ ಭುವಿ । 

ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಯತ್ತಿ ಚಿನ್ನಿ ಏತಂ ನ ಮಯಾ ವಿನಾ ॥ ೬೨ ॥ 

ತಥಾಃಸಿ ಯೇಷು ಸ್ಥಾ ಸೇಷು ಪ್ರ ಷ್ಟವ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪು ಭಃ 1 

ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಾ ಭೂತಿಕಾನೇನ ತಾನಿ ನಕ್ತಾ ಶ್ಸ್ಯಾಮಿ ತತ್ವತಃ ॥ ೬೩ ॥ 

ವಾರಾಣಸ್ಕಾ ೦ ನಿಶಾಲಾಕ್ಸೀ ನೈಮಿಷೇ ಠಿಂಗದಾರಿಣೇ | 

ಪ್ರಯಾಗೇ ಓಿಲಿತಾ ದೇವೀ ಕಾಮುಕಾ ಗಂಧಮಾದನೇ 1 ೬೪ ॥ 

ಮಾನಸೇ ಕುಮುದಾ ನಾಮ ವಿಶ್ವಕಾಯಾ ತಥಾಂಪರೇ | 

ಗೋಮಂತೇ ಗೋಮತೀನಾಮ ಮಂದರೇ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ 1 ೬೫ ॥ 

ಮಜೋತ್ವಟಾ ಚೈತ್ರರಥೇ ಹಯಂತೀ ಹಾಸ್ತಿನೇ ಪುರೇ । 

ಕಾನ್ಯಕುಬ್ದೆ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರೀ ರಂಭಾ ಹೃಮುಲಪರ್ವತೇ ॥ ೬೬ ॥ 

ಏಕಾಮ್ರಕೇ ಕೀರ್ತಿಮತೀ ವಿಶ್ವಾಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೇ ವಿದುಃ । 

ಪುಷ್ಕರೇ ಪುರುಹೂತಾ ಚ ಕೇದಾರೇ ಮಾರ್ಗದಾಯಿನೀ ! ೬೭ ॥ 
ನಂದಾ ಹಿಮುವತಃ ಪ್ರಸ್ಥೇ ಗೋಕರ್ಣೇ ಭದ್ರಕರ್ಣಿಕಾ | 

ಸ್ವಾನೇಶ್ವರೇ ಭವಾನೀತು ಬಿಲ್ವಕೇ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಿಕಾ ॥೬೮॥ 

ನೀನು ಈ ರೂಪದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಸ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆ? ಮಹೇಶ್ವರಿ! 
ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು. 

೬೨, ಶ್ರೀ ಜೀವಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ:--ಮುನಿಯೆ! ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಕಲ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಯಾಗಿರುವೆನು. ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾನಿಲ್ಲ ಡೆ” ಯಾವುದೂ ನೆಲಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

೬೩. ಹಾಗಾದರೂ ಸಡ್ಲಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾನ ಸ್ಥಳ 

ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಇಚಿ ಕೈಸುವವನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ ಸಬೇಕು. 

ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 

೬೪೯೧, ನಾನು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಟಿಯೆಂದೊ, ನೈಮಿಷದಲ್ಲಿ 

ಲಿಂಗಧಾರಿಣಿಯೆಂದೂ, ಪ್ರ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಲಲಿತೆಯೆಂದೂ, ಗಂಧಮಾದನದಲ್ಲಿ 
ಕಾಮುಕಾ ಎಂದೂ, ಗೋಮಂತರಳಿ ಗೋಮತೀ ಎಂದೂ, ಮಂದರದಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಚಾರಿಣಿಯೆಂದೂ, ಜೈತ್ರರಥದ ಲ್ಲಿ ಮದೋತ್ಸ ಬೆಯೆಂದೂ, ಹಸಿ ಬನಾಪುರ 

ದಲ್ಲಿ ಹಯಂತೀ ಎಂದೂ, ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಬ ದಲ್ಲಿ ಸಾಂಯೆಂದೂ, ಅಮಲಸರ್ವತದಲ್ಲಿ 
ರಂಭೆಯೆಂದೂ, ಏಕಾಮ್ರಕದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಮತಿಯೆಂದೂ, ವಿತೆ ಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾ 
ಎಂದೂ, ಪುಷ ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರರುಹೂತಾ ಎಂದೂ ಕೇದಾರದಲ್ಲಿ ̀ ಮಾರ್ಗದಾಯಿನಿ 
ಯೆಂದೂ, ಹಿಮವಂತನ ತಸ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಂದಾ ಎಂದೂ, ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ 
ರ್ಣಿಕೆಯೆಂಡೂ ುಂದೂ, ಬಿಲ್ವಕದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಪಪತ್ರಿಕೆ 
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ಶೈಲೇ ಮಾಧನೀನಾಮ ಭದ್ರೇ ಭದ್ರೇಶ್ವರೀತಿ ಇ 

ಯಾ ವರಾಹಶೈಲೇ ತು ಕಮಲಾ ಕಮೆಲಾಲಯೇ 

ುದ್ರ ಕೊ (ಹ್ಯಾ ೦ ನ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಾಲಿ ಜ 

ಹಾ ಲಿಂಗೇ 'ತು ಕಪಿಲಾ ಮಾಕೋಟೇ ಮಃ 

ಗಣ ಲಿಗ್ರಾಮೇ ಮಹಾದೇವೀ ಶಿವಲಿಂ 

ತಾಯಾಪುರ್ಯಾಂ ಕುಮಾರೀ ತುಸ 

'ಯಾಯಾಂ ನಿಮಲಾಫಾಮ ಮಂಗಲಾ ಪ್ರರುಷೋತ್ತ ಮೇ ೫ ೭೨॥ 

ುಪಾಶಾಯಾಮನೋಘಾಕ್ಸೀ ಪಾಟಲಾ ಪುಂಡ್ರವರ್ಧನೇ ! 

ನಾರಾಯಣೀ ಸುಪಾರ್ಶೇ ತು ತ್ರಿಕೂಟ ಭದ್ರಸುಂದರೀ 1೭೩ ॥ 

ಿಪುಲೇ ನಿಪುಲಾನಾನು ಕಲ್ಕಾಣೀ ಮಲಯಾ ಚಲೇ ! 

ಕೋಟನೀ ಕೋಟತೀರ್ಥೇಷು ಸುಗಂಧಾ ಗಂಧಮಾದನೇ i 

ಗಡಾ ಮೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ತು ಗಂಗಾದ್ವಾ ರೇ ರತಿಪ್ರಿಯಾ | 

i ಣೇ ದ್ವಾರನತ್ಯಾಂ ತು ರಾಧಾ ವೃ ಂದಾವನೇ ವನೇ । 

ನೀವಕೀ ಮಸುರಾಂಯಾಂ ತು ಪಾತಾಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರೀ 

ಯೆಂದೂ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಿಯೆಂದೂ, ಭದ 

ವರಾಹಶೈಲದಲ್ಲಿ ಜಯೆಯೆಂದೂ, ಕಮಲಾಲಯದಲ್ಲಿ' ಕಮಲಾ ಎಂದೂ 

ರುದ್ರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಾ ಡಿಯೆಂದೂ, ಕಾಲಂಜರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೀ ಎಂದೂ 

ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಾ ಬಂದೂ, ಮಾಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮುಕುಟೇಶ್ವ ರಿಯೆಂದೂ, 

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇನಿಯೆಂದೂ, ಶಿವಲಿಂಗದ ಲ ಜಲಪ್ರಿ ಯೆಯೆಂದೂ, 

ಮಾಯಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಯೆಂದೂ, ಶಾ ಯಣ 

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಲಾಕ್ಸಿಯೆಂದೂ, ಹಾಕ ದಲಿ ಮಹೋತೃ್ಸಲಾ 

ಎಂದೂ, ಗಯೆ: ಯಲ್ಲಿ ವಿಮಲೆಯೆಂದೂ, ವ್ರರುಖೊ ತ್ತಮದಲ್ಲಿ ಲಾ 

ಎಂದೂ, ವಿಪಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘಾಕ್ಸಿಯೆಂದೂ, ಪುಂಡ್ರವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಪಾಟಲಾ 

ಎಂದೂ, ಸುಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಿಯೆಂದೂ, ತ್ರಿಕೂಟಿದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಸುಂದರಿ 

ಯೆಂದೂ, ನಿಪುಲದಲ್ಲಿ ನಿಪುಲೆಯೆಂದೂ, ಮಲಯಾಚಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೆಂದೂ, 

ಕೋಟತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟನಿಯೆಂದ್ಕೂ ಗಂಢಮಾದನವನ್ಲಿ ಸ ಸುಗಂಧೆಯೆಂದೂ, 

ಗೋದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಸಂಥೈ ಯೆಂದೂ, ಗಂಗಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರತಿವ್ರಿ ಯೆಯೆಂದೂ, 

ಶಿವಚಂಡದಲ್ಲಿ "ಸಭಾನಂಜಿಯೆಂದೂ, MGA ನಂದಿನಿಂ ಯೆಂದೂ, 

ದಾ _ರವತಿಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೆಂದೂ, ವ ಂದಾವನದಲ್ಲಿ ರಾಧೆಯಿಂದೂ, ಮಧುರೆ 



೧೧೯೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾ! 

ಚಿತ್ರಕೂಟೇ ತಥಾ ಸೀತಾ ವಿಂಧ್ಯ € ನಿಂಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀ । 
ಸಹ್ಯಾ ದ್ರಾನೇಕನೀರಾ ತು ಹರಿರ ಂದ್ರೇ ತು ಚಂಡಿಕಾ 1೭2೭ 
ರನುಣಾ ̀ `ಕಾನುತೀಷೆ ರ್ಥೇ ತು ಯನುನಾಯಾಂ ಮೃಗಾವತೀ । 
ಕರವೀರೇ ಮಹಾಲಕಿ ಕ್ಸೀ ರೂಪಾದೇವೀ ನಿನಾಯತೇ H ೭೮॥ 
ಆರೋಗ್ಯಾ ನೈದ್ಯನಾಥೇ ತು ಮಹಾಕಾಲೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ । 
ಅಭಯೇತ್ಯ್ಯ ಷ್ಠ ತೀರ್ಥೇ ತು ನುಗೀ ವಾ ವಿಂಧ್ಯ ಕಂಪಕೇ Harn 
ಮಾಂಡನ್ಕೇ ಮಾಂಡುಕೀನಾಮ. ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೇ ಪುರೇ । 
ಛಾಗಲಿಂಗೇ ಪ್ರಚಂಡಾ ತು ಚಂಡಿಕಾಂಮರಕಂಟಕೇ ॥ ೮೦॥ 
ಸೋನೇಶ್ಶ ಕೀ ವರಾರೋಹಾ ಪ ಶ್ರಿಭಾಸೇ ಪುಷ್ಪ ರಾವತೀೀ । 
ವೇದನಾಶಾ ಸರಸ್ವ ತ್ಯಾಂ ಸಾರಾ ̀ ` ಸಾರಾತಟೇ "ಮುನೇ ॥ ೮೧॥ 
ಮಹಾಲಯೇ ಮಹಾಭಾಗಾ ಸಯೋಷ್ಣಾ 50 ಹಿಂಗಲೇಶ್ವರೀ । 
ಸಿಂಹಿಕಾ ಈ, ುತಶೌಚೇ ತು ಕಾರ್ತಿಕೇ ಚ್ಛೈ ವ್ರ 'ಶಾಂಕನೀ ॥ ಹ 
ಉತ್ಪಲಾ ವರ್ಶಕೇ ಲೋಲಾ ಸುಭದ್ರಾ "ಕೋಣಸಂಗಮೇ | 
ಮತಾ ಸಿದ್ಧ ವಟೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಸ್ತರೆಂಗಾ ಭಾರತಾಶ್ರಮೇ H ೮೩ ॥ 
ಜಾಲಂಧರೇ ವಿಶ ಮುಖ್ಯಃ ತಾರಾ ಕಿಹ್ಕಿಂಪರ್ನತೇ | 
ದೇವದಾರುವನೇ" ಪುಷ್ಟಿರ್ಮೇಧಾ ಕ 'ಶ್ಮೀರಮಂಡಲೇ ॥ ೮೪ ॥ 

ಯೇ ಯೆಂದೂ, ಪಾತಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಮೇಶ್ತರಿಯೆಂದೂ, ಚಿತ್ರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 
ಸೀತೆಯೆಂದೂ, ವಿಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನಿಯೆಂದೂ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಏಕನೀರಾ ಎಂದೂ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ "ಚಂಡಿಕೆಯೆಂದೂ, ರಾಮತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಣಾ ಎಂದೂ, ಯಮುನೆಯ ಮೃಗಾವತಿಯೆಂದೂ, ಕರವೀರದಲ್ಲಿ 

ನಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿಯೆಂದೂ, ವಿನಾಯಕದಲ್ಲಿ ರೂಪಾದೇವಿಯೆಂದ್ಕೂ ವೈದ್ಯ ನಾಥ 
ದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾ ಎಂದೂ, ಮಹಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಿಯೆಂದೂ, ಉಷ್ಣ ತೀರ್ಥ 
ದಲ್ಲಿ ಅಭಯಾ ಎಂದೂ, ವಿಂಧ್ಯ ಕಂದರದಲ್ಲಿ ಮೃಗೀ ಎಂದೂ, ಮಾಂಡವ್ಯ ದಲ್ಲಿ 
ಮಾಂಡುಕಿಯೆಂದೂ,  ಮಾಹೇಶ್ವ ರಪ್ರುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹಾ ಎಂದೂ, ಛಾಗಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಚಂಡಾ ಎಂದೂ, ಸೋಮೆ ಶ್ವ ರದಲ್ಲಿ ವರಾರೋಹಾ ಎಂದೂ, ಪ ರ್ರಭಾಸದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಷ್ಕರಾವತಿಯೆಂದೂ, ಸರಸ ತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಮಾತೆಯೆಂದೂ, ಪಾರಾತಟದಲ್ಲಿ 
ಪಾರಾ ಬಂದೂ, ಮಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾಗಾ ಎಂದೂ, ಪಯೋಷ್ಟ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ 

ಲೇಶ ದೂ ಕ್ರ ತಶೌಚದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಿಕಾ ಎಂದೂ, ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ 
ಊ ತ್ರಲಾವರ್ತ ಕದಲ್ಲಿ ಲೋಲಾ ಎಂದೂ, ಕೋಣಸಂಗಮ 

ನಿ ಯೆಂದೂ, ಸಿದ್ಧವಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆಂದೂ, ಭಾರತಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ದೂ, ಜಾಲಂಧರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮುಖಯ ದೂ, ಕಿಸಿಂಧಪರ್ನತದಲ್ಲಿ 



ಓಷಧೀ ಚೋತ್ತರಕು ಣಾ ಕುಶ ಸ ೀ ಕುಶೋದಕ
 

ಮನ್ಮಥಾ ಹೇಮಕೂಟೇ ತು ಕುಮುದೇ ಸತ್ಯವಾದಿನೀ ; 
ಅಶ್ವ r] € ವಂದಿನೀಕಾ ತು ನಿಧಿರ್ವೈಶ್ರ ವಣಾಲಯೇ 

ಗಾಯತ್ರಿ € ವೇದನದನೇ ಪಾರ್ವ ತೀ ಶಿ ಮಾ 

ಅರುಂಧತೀ ಸ ಸತೀನಾಂ ತು ರಾಮಾಸು ಚ es 1೯೦ ॥ 

ಚಿತ್ರೇಬ ಬ್ರಹ ಕಲಾನಾ ಮ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಶರೀರಿಣಾಂ 

ಶೂಲೇಕ್ವ ರೀ ಭೃಗುಳ್ಸ್ಯೇತ್ರೇ 'ಭೃಗೌ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸುಂದರೀ HON 

ತಾರಾ ಬಂದೂ, ದೇವದಾರುವನದ[ 

ಮೇಧಾ ಎಂದೂ, ಹಿಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 

ಪುಷ್ಟಿ ಯೆಂದೂ, ಕಪಾಲಮೋಚನದ 

ಮಾತೆಯೆಂದೂ. ಶಂಖೋ 

ಯೆಂದೂ, ಚೆಂದ ಬಾಗದ 

ಯೆಂದೂ, ವೇಣೆಯಳ್ಲಿ 

ಉತ್ತರಕುರುಕ್ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓ 

ಎಂದೂ, ಹೇಮಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ 

€L 
38 ಟೈ 

© 
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ಅ ಗಿ ಚ 

ವೇದವದನದಲ್ಲಿ 7 ಗಾ ಇಯತ್ರಿಯೆಂದೂ, 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಣಿಯೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಸ 

ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆಯೆಂದೂ, ಮಾತೃಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ | 

ಅರುಂಧತಿಯೆಂದೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ 'ತಿಲೋತ್ತ 3 ಸು ಖುಂದ್ಕೂ ತ್ರದ ಆ 

ಕಲೆಯೆಂದೂ, ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೆಂದೂ, ಭೃ ಗುಕ್ಸೇ: 

ಶೂಲೇಶ್ವರಿಯೆಂದೂ, ಭೃಗುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಸುಂಡರಿಯಿಂದೂ 2 

ನಾ ಂತ್ಸು ನೆಲೆಸಿರುವೆನು. 



೧೧೯೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮೆಹಾಪುರಾಣಂ 

ಏತದುದ್ದೇಶತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಮುತ್ತಮಂ | 

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಶತಮೇತದುದಾಹೃತಂ ! ೯೨ ॥ 
ಇದಮೇನ ಪರಂ ವಿಪ್ರ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತು ಭವಿಷ್ಯತಿ | 

ಪಠತ್ಯ ಷ್ಟೊ (ತ್ರ ರೆಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಯಃ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ 1 ೯೩॥ 

ಸ ಮುಚ್ಕ ತ್ತ ನರಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತ್ರಿ ಯಮಿಸ್ಟಿ ತಾಂ | 

ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಸಾರೀ ತೃ ತೀಯಾಯಾಂ ಮಾಂ ಸೆಮಭ್ಯಚ್ಯ ೯ “ಕ್ತಿ ತಃ ॥ ೯೪॥ 

ನಸಾ ಸ್ಯಾದು ಹನೀ ಜಾತು ಮತ ತ್ರಭಾವಾನ್ನ ಕೋತ್ತ ಮ। 

ನಿತ್ಯಂ ಮದ್ದ ರ್ಶನೇ ನಾರೀ ನಿಯಶಾ ಯಾ ಭವಿಷ್ಯ ತಿ ॥ ೯೫ ॥ 
ಪತಿಪುತ್ರ ಕೃ ತಂ ದುಃಖಂ ನಸಾ ಪ್ರಾಸ್ಪ ತಿ ಕರ್ಜಿಜಿತ್ | 

ಮದಾಎಯೇ ತು ಯಾ ನಾರೀ ತುಲಾಪುರುಷಸಂಜ್ಞಿ ತಂ ! F೬ 
ಸಂಪೂಜ್ಯ ಮಂಡಯೇದ್ದೆ ೇವಾನ್ಲೋಕಸಾಲಾಂಶ್ಚ. ಸಾಗ್ನಿಕಾನ್ । 
ಸಪತ್ನೀಕಾಸ್ಟಿ ಎಜಾನ್ಪೂಜ್ಯ ನಾಸೋಭಿರ್ಭೂಷಣೆ ಸ್ಪಾ 1 ೯೭॥ 

ಭೂತೇಭೃಸ್ತು ಬಲಿಂ ದದ್ಯಾವೃತ್ವಿಗ್ಸಿಃ ಸಹ ದೇಶಿಕಃ | 
ತತಃ ಪ್ರದಕ್ಸಿಣೀಕೃತ್ಯ ತುಲಾಮಿತ್ಯಭಿಮಂತ್ರಯೇತ್ I ೯೮॥ 
ಶುಚಿ ರಕ್ತಾಂಬರೋ ವಾ ಸ್ಯಾದೃಹೀತ್ವಾ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿಂ । 
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಜೀವಾನಾಂ ಶಕ ಬ ೦ ನೆರಮಾ ಸ್ಥಿ ತಾ FF 
ಸಾಕಿ ಕ ಭೂತಾ ಜಗದ್ಭಾತ್ರಿ ೯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಶ ಶೈ ಯೋನಿನಾ 
ತ್ವಂ "ತುಲೇ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರ ಮಾಣಮಿಹ ಕೀರ್ತಿತಾ 1 ೧೦೦ ॥ 

೯೨. ಹೀಗೆ ಸಂಕ್ಸೇಪವಾಗಿ ನೂರೆಂಟು ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು 
ಹೇಳಿರುವೆನು. ಇವು ನೂರೆಂಟು ತೀರ್ಥಗಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುವು. 

೯೩-೧೦೪. ಇದೇ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ತ್ರಮವಾಗುವುದು. ಈ ನೂರೆಂಟು 
ನಾಮಗಳನ್ನು ಶಿವನ ಸಮಾಪದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿದವನು ಪಾಪ ಪಮುಕ್ತನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಳದ 
ಸ್ಪೀಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ತದಿಗೆಯ ದಿನ ಮಿಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು 
ಪೂಜಿಸಿದ ನಾರಿಯು ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖಗೊಳ್ಳು ವುದಿಲ್ಲ. 
ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನನ್ನನ್ನು `ನೋಡುವ ಹೆಂಗಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತಿಪುತ್ರ 
ರಿಂದುಂಟಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ 
ಪ ಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಶಿ ರೋಕಸಾಲಕರನ್ನೂ ಅಲಂಕರಿಸಿ 

ಭೂ. ಸಪತಿ ಶ್ಲೀಕರೂ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ವಸ ಸ್ರಭೂಷಣಗಳಿಂದ 
ಪೂಜಿಸಿ ಪುರೋಹಿ ಹತರೊಡ ನೆ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯನಕ್ಸಿತ ಪ್ರದಕ್ಷಿ ಕ್ಲಿಣೆಗೈ ದು 
ಬಿಳಿಯ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಟಿ ಶೈಯನ್ನು ಟ್ಟು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತುಲೆ 
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ಅಸ್ಪನವತ್ಯುತ್ತರಶತತನೊ!ಂಧ್ಯಾಯ: ಗಿರಿಜ 

ತತೋಪರೇ ತುಲಾಭಾಗೇ ನ್ಯಸ ಸೇಯು್ದಿ ಸಘೊಂಗವಾ 

ದ್ರವ್ಯಮಷ್ಟವಿಧಂ ತತ್ರ ಹ್ಯಾ ತ ವಶ್ರಾನುಸ್ ಕತ. 

ಮ ಡಂ ಶಭೂತಂ ನಿಷ ನೇಂದ್ರ ನಿ ಥಿವ್ಕಾ 

ಸುವರ್ಣಂ ಚೈವ ನಿಷ್ಭಾವಾಂಸ್ತಥಾ ರಾಜಿ ಭಕಂ : 

ತೃಣರಾಜೇಂ ಮು ಲನಣಂ ಕುಂಕ ಕು ಮಂ ಚ ತಥಾಷ್ಟಮಂ 

ಏಷಾಮೇಕತಮಂ ಕುರ್ಯಾದ್ಯಥಾವಿತ್ತಾ _ನುಸಾರತಃ | 

ಸಾಮ್ಯಾದಭ್ಯಧಿಕಂ ಯಾವತ್ಯಾ ರಚನಾದಿ | ಭವೇದ್ದಿ ಸಜ 

ತಾವತ್ತಿ ಇ ೇನ್ನರೋ ನಾರೀ ಪತಾ ದಿದಮುದೀರಯೇತ್ | 

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಲಲಿತೇ ತುಲಾ: ಪುರುಷಸಂಜ್ಞಿತೇ ॥ ೧೦೫ ॥ 

ತ್ವಮುಮೇ ತಾರಯಸ್ವಾಸಾ ್ಮನಸ್ಮಾ, ತ್ಸ ೦ಸಾರಕರ್ದಮಾ: | 

ತತೋ ನತೀರ್ಯ ಗುರವೇ" ಪೂರ್ವಮರ್ಧಂ. ನಿವೇದಯೇತ್ 

ಖತ್ತಿಗ್ಟೊ ನ್ಯ ಪರಮರ್ಥ್ಧಂ ಚ ದದಾ ಮದಕಪೂರ್ವಕಂ। 

ತೇಭ್ಯೋ" ಲಬ್ಧಾ ಎ ತತೋಂನುಶ ಸ್ಲಾಂ 'ಪಡ್ಯಾ ದನ್ಯೇಷು ತಾಶ್ಗಿ 

ಯನ್ನು " ತುಲೆಯೆ! ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ನೀನು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ತಮ 

ಶಕ್ತಿರೂಪಳಾಗಿರುವೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ರಿ ಭೂತಳೂ, ಜಗದ್ಧಾ ರಕಳೂ, ಸಕಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಮಾಣಳೂ ಆದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಿಸಿದನು' ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ 

ಅರ್ಚಿಸಿ ಕ್ಸ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಷಾಮುಯುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 

ಅನಂತರ ಆ ತುಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ವಿತ್ತ 

ವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಅಂಶಭೂತವಾದ ಅಷ್ಟನಿಧದ್ರವ ವೃವನ್ನೂ, 

ಸುವರ್ಣ, ನಿಷ್ಟಾ ವ, ರಾಜಿಕುಸುಂಭಕ, ತೃಣರಾಜ, ಇಂದುಲವಣ, ಕುಂಕುಮ 

ಇವುಗಳನ್ನೂ, ಅಥವಾ ನಿತ್ತವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಇ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಇಡಬೇಕು. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಚನಾದಿಗಳು ಅಧಿಕವಾದುವು. 

೧೦೫-೧೦೭. ಆಸ್ಟ್ಯರವರೆಗೆ ನಾರಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರರುಷನಾಗಲಿ 

ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. (ಆ ತುಲಾಪುರುಷ ನಾಮಕಳಾದ ಲಲಿಕೆಯೆ 

ನಮಸ್ಕಾರವು. ಉಮಾ ರೂಪಳಾದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕೆಸರ 

ನಿಂದ ದಾಟಸು””. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ತರುವಾಯ ಅವಂದು ಗುರುವಿಗೆ 

ಭಾಗವನ್ನೂ 'ಉದಕಪೂರ್ವಕನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು (ರಿಂದ. 'ನುಜ್ನೆಯನ್ನು ತೆ ತನೆ 

ಕೊಂಡು ಇತರ ಆರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾನಮಾಡಬೇಕು. 



೧೧೯೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸಪಶ್ಲೀಕಂ ಗುರುಂ ರಕ್ತವಾಸಸೀ ಪರಿಧಾಪಯೇತ್ | 

ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಯತ್ನಿಜಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಗುರುಂ ಕೇಯೂರಕಂಕಣೈಃ H ೧೦೮ ೫ 

ಶುಕ್ಲಾಂ ಗಾಂ ಕ್ಸ್ಬೀರಿಣೀಂ ದದ್ಯಾಲ್ಲಲಿತಾ ಪ್ರಿಯತಾಮಿತಿ | 

ಅನೇನ ನಿಧಿನಾ ಯಾ ತು ಕುರ್ಯಾನ್ನಾರೀ ಮಮಾಲಯೇ ॥೧೦೯॥ 

ಮತ್ತುಲ್ಯಾ ಸಾ ಭನೇದ್ರಾಜ್ಞಾ ೦ ತೇಜಸಾ ಶ್ರೀರಿವಾಂಮಲಾ | 

ಸಾವಿಶ್ರೀವ ಚ ಸೌಂದರ್ಯೆ ಜನ್ಮಾನಿ ದಶಪಂಚ ಚ ॥ ೧೧೦ ॥ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಏವಂ ನಿಶಮ್ಯ ವಚನಂ ಗೌರ್ಯಾ ದ್ವಿಜನರೋತ್ತಮಃ । 

ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಜಗಾಮಾಶು ಧರ್ಮರಾಜನಿವೇಶನಂ 1 ೧೧೧॥ 

ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ಖ್ಯಾತಂ ಶೂಲೇಶ್ವರೇತಿ ಚ । 

ಂಸ್ತೀರ್ಪೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತರ್ಪಯೇತ್ಪ್ಸಿತೃದೇವತಾಃ ॥ ೧೧೨ ॥ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನನ್ನ ವಾಸೋಭಿಃ ಸಿಂಡೈಃ ಹಿತೃಪಿತಾಮಹಾನ್ | 

ಭಕ (ಪಹಾಕ್ರೈಃ ರ್ಜೇವೇಶನಾುಮಯಾ ಸಹ ಶಂಕರಂ i ೧೧೩ ॥ 

ಧೂಸೆಗುಗು ಲವಾಸ್ಯೈಶ್ನ ದೀಪದಾನೈಃ ಸುಭೋಧಿತೈಃ । 

ಸರ್ವಸಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಗಚ್ಛೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧಿಂ ೧೧೪ ॥ 

೧೦೮-೧೧೦. ಪತ್ಸೀಸಹಿತನಾದ ಗುರುವಿಗೆ ರಕ್ತವಸ ಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದ್ದಿ ಸಿ 

ಕೇಯೂರಕಂಕಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಯತ್ತಿಜರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ 

ಶಕ್ರ್ಯನುಸಾರ ದಾನಮಾಡಿ ಲಲಿತೆಯು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾಲನ್ನು 

ಕೆಯುವ ಹಸುವನ್ನು ದಾನಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿ 

ಯನ್ನಾಚರಿಸುವವಳು ಹದಿನೈದು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ನನಗೆ 
ಸಮಾನಳೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧಳೂ, ಸೌಂದರ್ಯವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ 

ಯಂತೆಯೂ ಆಗುವಳು. 

೧೧೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಮಾಂಡವ್ಯ ಮುನಿಯು 
ಗೌರಿಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಮಸ್ಯರಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಧವ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ 
ತೆರಳಿದನು. 

೧೧೨-೧೧೪. ಅದು ಹೊದಲ್ಲೊ ೦ಡು ಆ ತೀರ್ಥವು ಶೂಲೇಶ್ವರಿಯೆಂದು 
ಯಿತು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ನಣಮಾಡಿ 

ಫ್ರೈ ರನ ನು ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಪಿತ್ಥ ಪಿತಾಮಹರನ್ನು ಹಿಂಡಗಳಿಂದಲೂ, 
ಉಮೆಯೊಡನೆ ಶಂಕರನನ್ನು ಅನ್ನೋಪ ಹಾರಗಳಿಂದ ದಲೂ ಧೂಪ, ಗುಗ್ಗುಳು, 
ದೀಪದಾ; ಗಳಿಂದಲೂ ತೃಪ್ರಿಗೊಳಿಸಿದವನು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಮುಕ್ತನಾಗಿ ಶಿವ 
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ನಾಮಾಷ್ಟನವತ್ಕೂತ್ತರಶತಶಮೋರ; 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀ 

"4 ಶೂಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾ 
ಕ ಶೆ. 

ೇೀಡತೇ ದೇನಕನ್ನಾಭಿಯ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪು 

ತ್ರಿನೇತ್ರಶ್ಚ ಚತುರ್ಜಾಹುಃ ಸಾಕಾ 

ತಸ್ಮಿಂಸ್ಲೀಥ್ಥೇ ತು ಯಃ ಶಶಿ 

ಉಪವಾಸಪರಃ ಶುದ 

ಕ್ರ 
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॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಕೋನದ್ದಿಶತತ ತಮೋಃಧ್ಯಾಯಃ 

ಆಶ್ರಿನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತಸ್ಯೈ ವಾನಂತರಂ ರಾಜನ್ನಾಶ್ವಿನಂ ತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ | 

ಕಾವಿಂಕಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸಿದ್ಧಿ ದಾಯಕಂ Hon 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇಃಶಿ ನೌ ದೇವೌ ಸುರೂಷೌ ಭಿಷಜಾಂ ವರೌ | 

ತಪಃ ಕೃತ್ವಾ ಸುನಿಪುಲಂ ಸಂಜಾತೌ ಯಜ್ಞಭಾಗಿನೌ HSH 

ಸಮ್ಮತ ಸರ್ನ ಜೀನಾಸಾಮಾದಿತೈತನಯಾವುಭೌ | 

ನಾಂಸತ್ಕೌ ಸತ್ಯಸಂಪನ್ನೌ ಸರ್ವದುಃಖಫ್ನುಸತ್ತಮೌ ೩ 
ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ಸುಶೌ ತಾತ ನಾಃಸತ್ಯ್ ಯೇನ ಹೇತುನಾ | 

ಸಂಜಾತೌ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನಿರ್ಣಯಂ ಪರಮಂ ದ್ವಿಜ YN 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಪುರಾಣೇ ಭಾಸ್ಕರೇ ತಾತ ಏತದ್ವಿಸ್ತರತೋ ಮಯಾ । 

ಸಂಶ್ರುತಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಾರ್ತಂಡಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ !೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಅಶ್ವಿನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಆ ಶೂಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥದ 

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ಯ 

ನ್ಸೀಯುವುದೂ ಆದ ಆಶಿ ್ರಿನತೀರ್ಥ ವಿರುವುದು. 

೨-೩. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಅಶ್ರಿನೀದೇವತೆಗಳು ಬಹಳ 
ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯಕ್ರೆ ೇಷ್ಠರೂ, ಯಜ್ಞ ಸ್ಞಭಾಗಿಗಳೂ, ಸಮಸ್ತ ಸುರರಿಗೆ 

ಸಮ್ಮ ತರೂ, ಆದಿತ್ಯ ಶೈ ತನಯಕ್ಕೂ ಸತ ತ ದಿಂದ ಕೂಡಿದವರೂ, ಸಮಸ್ತದುಃಖ 

ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರೂ ಆದರು. 

ಲ್ಲ ಯುಧಿಸ್ಕಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ತಾತ! ಅಶಿನೀದೇವತೆಗಳು 
ಎತಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿತ್ಯನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು? ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನನಗೆ 
ಹೇಳು. 

೫. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಯುಧಿಸ್ಕಿರ ! ನಾನು ಆದಿತ್ಯ 
ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೆ, 



wi ಬಹಿ ಕ wed wed ೬4 ಬಗ ein, ೃ 
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ತತ್ತೇ ಸಂಪ್ರೇಪತಃ ಸರ್ವಂ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಸ್ಯ 
ಕಥಯಾವ ಎ ನ ಸಂದೇಹೊ 

ತತಃ 'ಕತಿಪಯಾಹಸ್ಯ ಕಾಲಸ್ಕ ಚಗವಾಸ್ರ ವಿ1 

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ರೂಸಮುತ್ತ ದ್ಯ ಪರಮಂ 

ಮೆನೋಭವನಶೀಭೂ ತೋ ಹಯೊ। 

ವಿಸ್ಸು ರಂತೀ ಯಥಾ ಪ್ರಾಣಂ ಧಾನಮಾನಾ 

ಸಮು ಖೀ ತು ಸತೋ ದೇವೀ, ನಿವೃತ ತಾ. ಲಪುಖಿಕ 

ಯಥಾ ತಥಾ ನಾಸಿಕಾಯಾಂ ಪ್ರವಿಷ ಷಂ 3 

ತತೋ ನಾಸಾಗತೇ ಬೀಜೇ ಸಂಜಾತೋ (ಗರ್ಭ್ ಉತ್ತಮಃ ಗ ೧೧॥ 

ಜಾತೌ ಯತಃ ಸುತೌ ಪಾರ್ಥ ನಾಂಸತ್ಕೌ ನಿಶ್ರುತೌ ತತಃ । 

ಸುಸಮೌ ಸುವಿಭಕ್ತಾಂಗೌ ಬಿಂಬಾದ್ರಿಂಬಮಿವೋದ್ಯತೌ ॥ ೧೨ ॥ | 

೭. ವಡವಾದೇನಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಅಪಾರವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು 

ತದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ೫ ಉಲ್ಬಣವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಉಜ್ವಲವಾದ ತೇಜೋರೂ ಇಪವನ್ನು ತ್ವಜಿ 

ಪರವಶನಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಗಾಮಿ: ಯಾದ ಕುದುರೆಯ ರೂಪನನ: 

ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಓ ಪ್ರ 

ಕೆನೆಯುತ್ತ ಮೈಥುನವನ್ನೂರಂಭಿಸಿದನು. ಆನಂತರ 

ಅಭಿಮುಖಳಾಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಓಡಿದಳು. 

. ರವಿಯ ವೀರ್ಯವು ; 

ಸರ್ಭಾಣೇಯಾದಲು, 

೧೨-೧೩. ಅನಂತರ ಅವಳಿಂದ, ಫಿಜರೂಸ ಸಮಾನರೂ, ಸಮಾಚೀನ 

ವಾದ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳವರೂ, ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿರುವವರೂ, ಸಮಸ್ತ 

ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ನರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ 

ಸ್ಟ 

G 2 &L ೭೬ ಟ್ಟಿ tL Ny ref ಪ್ರಿ ಮ Pa (5 
ತ್ಸ 
ತ 



೧ತ೨೦ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ಅಧಿಕೌ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ರೂಪೈಶ್ಶ ರ್ಯಸಮನ್ಸಿ ತೌ | 

ನರ್ಮದಾತಟನಾಶ್ರಿ ತ್ಯ ಭೃಗುಕಚ್ಚೇ ಗತಾವುಭೌ' | 
ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿ ಮನುಸ್ಟಾ' ಪೌ. ತಹಃ ಇ ತ್ಕಾ ಸುದುಶ್ಚ ರಂ ॥ ೧೩ ॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತರ್ನಯೇತಿ ತೃ ದೇವತಾಃ | 

ಸುಕೂಪಃ ಸುಭಗಃ ಪಾರ್ಥ ಜಾಯತೇ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಚ 1 ೧೪ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಥಾ $೦ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನ್ ಖಂಡೇ 
64 ಆಶ್ವಿನತೀರ್ಥವವಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ?? 
ನಾಮೈ ಕೋನದ್ವಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ದವರೂ ಆದ ಅಶ್ರಿನೀದೇವತೆಗಳು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ನರ್ಮದಾತಟಿದಲ್ಲಿರುವ 
ಭೃಗುಕಚ್ಛ ದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನುಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು 
ಪಡೆದರು. 

೧೪. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ 
ಮಾಡಿದವನು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸುಂದರನೂ, ಸೌಭಾಗ್ಯವುಳ್ಳ ವನೂ ಆಗಿ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ  ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಹ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ಶ್ರಿ € ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

« ಆಶ್ರಿನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ | ವರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 
ನೂರತೊಂಬತ್ತೊ ೦ಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 
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ನಿಭೇ 

ಶೆ ರಿ 

ಹಿನತು ಶೂದ್ರೈಃ ಕದಾಚನ । 

ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಾ ನರಂ ಕಂ ಚ ದದಾ 
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ಕ » 6 My ಗಿಪಿರಿತಿ ಶ್ರಿ ಸಃ 

ವನೇದೋಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ಕ್ತ ತ್ರಿ ಯೈರ್ಧರ್ಮಪಾಲಕೈೈಃ 

ಜಿಹ್ವಾ ಚಿ ಕ್ಲೀದೋಂಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಶೂಪ್ರಸ್ಕೇತಿ ನಿನಿಶ್ಚಯಃ | ೬॥ 

ಬಾಲ್ ಬಾಲೇಂದುಸವೃಶೀ ರಕ್ತನಸ್ಟ್ರಾಃ ನುಲೇಷನಾ । 

ಉಷಃಕಾದೇ ತು ಧ್ಯಾತವ್ಯಾ ಸಂಧ್ಯಾಸಂಧಾನ ಉತ್ತಮೇ 1೭॥ 
ಉತ್ತುಂಗಸೀವರಕುಚಾ ಸುಮುಖೀ ಶುಭದರ್ಶನಾ । 

ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಪನ್ನಾ ಶ್ರೇತಮಾಲ್ಯಾಃ ನುಲೇಪನಾ HC 

ಶ್ವೇತನಸ್ತ್ರಸರಿಚ್ಛನ್ನಾ ಶ್ವೇತಯಜ್ಜೋಪವೀತಿನೀ 

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಂಧ್ಯಾ ಧ್ಯಾತವ್ಯಾ ತರುಣಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾ Hen 

ಪ್ರದೋಷೇ ತು ಪುನಃ ಪಾರ್ಥ ಶ್ವೇತಾ ಪಾಂಡುರಮೂರ್ಧಜಾ । 

ನ ತೌ ತು ದುರ್ಗಕಾಂತಾರೇ ಮಾತೃ ವತ್ಪರಿರಕ್ಟೃತಿ lH ೧೦॥ 

ನೇಣ ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆಶೀರ್ಥಮುತ್ತ ಮಂ। 

ತ್ವಾಚನ್ಯು ನಿಧಾನೇನ ಮನೋವಾಕ್ಕಾ ಯಕರ್ಮುಭಿಃ ॥ ೧೧॥ 

ಪ್ರಾ ಯಾನ ರ್ದಹೇದ್ದೊ (ಹಾನ್ ಸಪ: ಜನ್ಕಾರ್ಜಿತಾನ್ ಬಹೂನ್ । 

ಆಸೋಹಿನೆ ಸ್ಟೇತಿ 'ಮಂತ್ರೆ ಣ 'ಸ್ರೋಕ್ಸಯೇಜಾತ್ಮನಸ್ತನುಂ ॥ ೧೨ ॥ 

೬. ಶೂದ್ರನು ವೇದವನ್ನು ಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮಪಾಲಕರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು 
ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ ಬೇಕು. 

ಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನಳೂ, ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಗಂಧಗಳನ್ನು 

ಧರಿ? ಸಿದವಳ ಳೂ ಆದ ಆ ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನು ಭ್ಯಾಫಿಸಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾ ಇಲದಲ್ಲಿ 

ಉನ್ನತ ಕು ಚಗಳುಳ್ಳವಳೂ, ಸುಂದರವದನೆಯೂ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ನೋಟ 

ವುಳ್ಳ ವಳೂ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕ್ಕ ಸತಳೂ, ಶ್ರೀತಮಾಲೆ ಗಂಧ 

ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವಳೂ, ಶ್ರೇತವಸ್ತ್ರ ವನ್ನು! ಬ್ಬ ಶ್ವೇತಯಜ್ಞೊ ಪವೀತವನ್ನು 

ಧರಿಸಿದವಳೂ ಆದ ಆ ದೇವಿಯನ್ನೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ತರುಣಿಯೂ, ಭುಕ್ತಿ 

ಮುಕ್ತಿಗಳನ್ಸೀಯುವವಳೂ, ಪ್ರದೋಷಕಾಲದ ಲ್ಲಿ ಶ್ರೇತವರ್ಣಳೂ, ಶ್ರೇತ 

ಪಿ 

ಗಿ 

ವಾದ ತಲೆಗೂದಲುಳ್ಳ ವಳೂ ಆದನಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 

ಆ ಸಾವಿತಿಯು ದುರ್ಗಮವಾದ ಕಾಡಿನವಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಸ್ಮರಿಸಿದವನನ್ನು 

೧೧-೧೩. ಮಹಾರಾಜ! ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆ ಸಾವಿತ್ರೀ 
ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, ಆಚಮನಮಾಡಿ ಮನೋವಾಕ್ಟಾಯಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ, 

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಏಳುಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂಬತ್ತು, ಆರು, ಮೂರು ಸಾರಿ ಆಪೋಹಿಷ್ಕೇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರ 



ತಿಸ್ಪಸ್ತತ 'ಷ! ಥಾ ತಿಸ್ರಸ್ತತ್ರ ತೀಕ್ಣೆ 

ಅತ್ರೀಹಸೆ (ತಿ ತಿ ತ್ರಿರಾವೃ: | , ಪ್ರಃ ಡಿ 

ಉಪ ಸಾಪ ರ್ನ ವಿಕೆ (ತ ಪದ್ಮ ಪತ್ರನಿ ಬುವಾ 

ತ್ರ್ಯಾಪಂ ಬ ಕುರುತೇ ವಿಪ್ರ ಉಲ್ಲೆ. ಖತಂ | 

ಚತುರ್ಥಂ ಕಾರಯೇದ್ಯ ಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಕಾಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ 

ದ್ರುಪದಾಖ್ಯಶ್ತ ಯೋ ಮಂತೊ ಫ್ರೀ 'ನೇಡೇ ವಾಜಸನೇಯ ತೇ 

ಅಂತರ್ಜಲೇ ಸಕೃಜ್ಜ ಪ್ರಃ ಸರ್ವಸಾ ಪಕ್ಚಯಂಕರಃ ॥ ೧೬॥ 

ಉದುತ್ಯಮಿತಿ ಮಂತ್ರೆ (ಬ ಇ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ, ದಿವಾಕರಂ। 

ಗಾಯತ್ರೀಂ ಚ ಜಪೇದ್ದೇನೀಂ ನೆನಿತಾ'ಂ ವೇದಮಾತರಂ 1 ೧೭ ॥ 

ಗಾಯತ್ರೀಂತು ಜಪೇದ್ದೆ €ವೀಂ ಯಃ ಸಂಧಾ ;ನಂತರಂ ದ್ವಜ | 

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ಟೊ « ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ಶ್ವ i ೧೮ ॥ 

ದಶಭಿರ್ಜನ್ಮ ಭಿರ್ಲಬ್ಬಂ ಶತೇನ ತು ಪುರಾ ಕೃತಂ | 

ತ್ರಿಯುಗಂ ತು ಸಹಸ್ರೇಣ ಗಾಯತ್ರೀ ಹಂತಿ ಕಿಲ್ಪಿಷಂ HOF 

ದಿಂದ ತನ್ನ ಶ ಶರೀರವ ನ್ನು ಪೊ £
ಶ.ಗೆಮಾಡಿಕೂ 

ವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ದೋಷವು 

೧೪. ವೇದೋಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು 

ಪಠಿಸಿ ಸಾ ಿಪಮಾಡುವುದರಿ ಂದ ತಾವ 

ಉಪಪಾಪಗಳಿಂದ ಲಿಸ್ಮನಾಗು 

೧೫. ಮೂರು ಅಥವಾ 

ಹತ್ಯೆ ಯು ಪರಿಹಾರ 'ವಾಗು ವುದು. 
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ಪರಿಹಾರವಾಗುವುವು. 

೧೭. ಉದುತ್ಯಮಿತ್ಯಾದಿ ಮಂತ ದಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ವೇದ 

ಮಾತೆಯೂ, ಪವಿತ್ರವೂ ಆದ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಜಸಹಿಸಬೇಕ ಜಾ pes 

J ದ್ರ STR wd mptee 0ರ 10, "ಐ ಕಾಂಡ ಳೆ ww ಅರೆ ಳೆ ಗ್ರ wel ಕ ಗೆ ಜಾ ಭಿ ಸ re ; 4 ಹ a ಇ ಕೆ! 

೧ಿಲೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದ ದನಿಯ 

ಮಾನವನು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿರಳುವನು. 

೧೯. ಹತ್ತುಸಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಜನಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೂ, ನೂರುಸಾರಿ ಜಣಸ ಸುವುದರಿಂದ ಒಂದಿನ ಜ ಜನ್ಮಗಳ ಫಾಸವೂ, 

ಸಾವಿರ ಜಪದಿಂದ ಮೂರು ಯುಗಗಳ ಪಾಸವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು 



gd ಸ್ಯಾ ert, od, ne 
೧೨೦೪ ಶ್ರ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಗಾಯತ್ತೀಸಾರಮಾತ್ರೋಪಿ ನರಂ ವಿಪ್ರಃ ಸುಯಂತ್ರಿತಃ 

ನಾಯಂತಿ ತ್ರಿತಶ್ಹ ತುರ್ನೇದೀ ಸರ್ವಾಶೀ ಸರ್ವನಿಕ್ರಯಾ ॥ ೨೦ ॥ 

ಸಂಧ್ಯಾ ಬೀ ಶುಚಿರ್ನಿತ್ಯ ಮೆನರ್ಹಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು । 

ಯದನ್ಯ ತ್ಹುರುತೇ ಕಿಂಚಿನ್ನ ತಸ್ಯ ಫಲಭಾಗ್ದ ವೇತ್ 1೨೧॥ 

ಸಂಧ್ಯಾ: ಸೋಸಾಸತೇ ಯಸು ಬ್ರಾ ಹಣೆ ಹೋ ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಮಾನ್ । 

(ವನ್ನೇನ ಶೂದ್ರಃ ಸಾ ;್ಯನ್ಮ ತ ಶ್ವಾ ಸಂಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ ೨೨ ॥ 

ಗೆ ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಯೋ ಜಸೇದ್ದಿಜಃ । 

ತೈನಿದ್ಧಂ ತು ಫಲಂ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ il ೨೩ ॥ 

ಪಿತ್ರೂನುದ್ದಿಶ್ಯ ಯಃ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಪಿಂಡನಿರ್ವಪಣಂ ನೃಪ । 

ಕುರುತೇ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಾನಿ ತೃಪ್ಯಂತಿ ತಶ್ಚಿತಾನುಹಾಃ 1 ೨೪ ॥ 

ಸಾವಿತ್ರೀತೀರ್ಥಮಾಸಾದ್ಯ ಯಃ ಕುರ್ಯಾತ್ಪ್ರಾಣಸಂಕ್ಸೃಯಂ | 

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ವಸೇತ್ತಾವದ್ಯಾವದಾಭೂತಸಂಪ್ಸವಂ ॥ ೨೫ ॥ 

ಪೂರ್ಣೇ ಚೈನ ತತಃ ಕಾಲ ಇಹ ಮಾನುಷ್ಯತಾಂ ಗತಃ । 

ಚತುರ್ನ್ವೇದೋ ಬಿ ಜೋ ರಾಜನ್ ಜಾಯತೇ ನಿಮಲೇ ಹುಲ ॥ ೬H 

ಹ | 

೨೦-9೧. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಯನಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಯನು ಮಾತ್ರ ಜಪಿಸುವ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಉತ್ತಮನು. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಲ್ಲದ ಚತುರ್ವೇದಿಯೂ, ಸರ್ವ 

ವನ್ನು ಭತ್ರಿಸುವನನೊ, ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಮಾರುವವನೂ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ 

ಮಾಡದವನೂ, ಆಶುದ್ದನ ನೂ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸಮ ಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ 

ಅನರ್ಹನು. ಅನನು ಬೇಕಿ ಏ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದು 

ವುದಿಲ್ಲ. 

ವವನಾಗಿಯೆೇ ಶೂದ್ರನಾಗುವನು. ಮಡಿದ ತರುವಾಯ ನಾಯಿಯಾಗಿ 

೨೩. ಸಾವಿತಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಗಾಯ ುತ್ರಿಯನ್ನು ಜನಿಸಿದ 
ಮಾನವನಿಗೆ ತ, ವೇಷವನ್ನು ಪಾರಾಯಣಮಾಡಿದ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. 

೨೪. ವಿತೃಗಳನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಿಂಡಪ್ರದಾನಮಾಡಿದವನ 
ವಿತೃಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ವಷ ೯ಗಳೆಕಾಲ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವರು. 

೨೫. ಸಾನಿತ್ರೀತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವನು ಪ್ರಳಯಕಾಲದವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ 
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಸಮಾಡುವನು 

೨೬. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ನಾಸ ವು ಮುಗಿದ ತರುವಾಯ ಶುದ್ಧ ವಾದ ವಂಶದಲ್ಲಿ 
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ. ಜನಿಸಿ ಚತುರ್ನೇದಿಯಾದ ಬಾ ್ರಹ್ಮಣನಾಗುವನು. 



ದ್ವಿಶತತಮೋ8ಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೦೫ 

ಧನಧಾನ್ಯಚಯೋಪೇತಃ ಪುತ್ರಸೌತ್ರ ಸಮನ್ಮಿತಃ । 

ವ್ಯಾಧಿಶೋಕನಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಜೀವೇಚ್ಞ ಶರದಾಂ ಶತಂ ॥ ೨೭ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

4೪ ಸಾವಿತ್ರಿ ತತಿ!ರ್ಚಮಾಹಾತ ನರ್ಜನಂ ೨೨ 

ನಾಮ ದ್ವಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯ: 

೨೭. ಮತ್ತು ಧನಧ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದವನೂ, ಪ್ರತ್ರಪೌತ್ರರಿಂದ 

ಸಹಿತನೂ, ವ್ಯಾಧಿಶೋ ರಃ ಬತನೂ ಆಗಿ ನೂರುವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು. aL 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇನಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

"" ಸಾವಿತ್ರಿ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ ಹೈ ವರ್ಣನ'”ವೆಂಬ 

ಇನ್ನೂ ರನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯನು ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಕದ್ದಿ _ಶತತಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 
ದೇವತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇನ್ಮಹೀಷಾಲ ದೇವತೀರ್ಥಮನುತ್ತಮಂ | 

ಯತ್ರ ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ದೇವಾಃ ಸೇಂದ್ರಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ HOt 

ಸ್ನಾನಂ ದಾನಂ ಜಪೋ ಹೋನುಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ದೇನತಾರ್ಜನಂ । 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಭಾನೇನ ಕೃತಮಾನಂತ್ಯಮಶ್ನುತೇ 1 ೨॥ 

ವಿಶೇಷಾದ್ಭಾದ್ರ ಪದೇ ತು ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಸೇ ತ್ರಯೋದಶೀಂ । 

ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಾಂ ದೇವೈರಧ್ಯಾಸಿತಂ ಪುರಾ 1 ೩॥ 

ಸ್ನಾತ್ವಾ ತ್ರಯೋದಶೀದಿನೇ ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಕೃತ್ವಾ ನಿಧಾನತಃ | | 
ದೇವೈಃ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತಂ ದೇವಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ವೃಷಭಧ್ವಜಂ | 
ಸರ್ವಹಾಪನಿನಿರ್ಮುಕ್ಲೋ ರುದ್ರಲೋಕಮನವಾಪ್ಲುಯಾತ್ ONT 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ಶರ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚನೆ ಮೇ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವತಖಂಡೇ 

64 ದೇವತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ,ವರ್ಣನಂ ೨೨ "ನಾನ್ನು ಕದ್ದಿ ಶಶತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ದೇನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:--ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 
ಉತ್ತಮವಾದ ದೇವತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು 
ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು. 

೨, py ಮಾಡಿದ ಸ್ನಾನ, ದಾನ, ಜಸ, ಹೋಮ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, 
ದೇವಪೂಜೆ ಇವುಗಳು ಆ ತೀರ್ಥದ ಪ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅನಂತವಾಗುವುವು. 

೩. ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಚ ತ್ರಯೋದಶೀ ದಿನ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಮನಾದ ಆ ತೀರ್ಥದ ದೇವತೆಗಳು ಸನ್ಪಿಹಿತರಾಗಿರುವರು. 

೪, ಆಲ್ಲಿ ತ್ರಯೋದಶೀದಿನ ಮಿಂದು ವಿಧಿಯಂತೆ ಶಾ ತ್ರವೃಗೈದು ದೇವತೆ 
ಗಳು ಸ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು ಸಕಲ ಪಾಃ ನಮ್ರ ನಾಗಿ ರುದ್ರ 
ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ ೀಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಲಿನ ವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇೌವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 
«< ದೇವತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ, ವರ್ಜನ ನೆಂಬ 

ಇನ್ನೂ ರೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ 

ಅಥ ದ್ವ್ಯಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಶಿಖಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರಿ € ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉನಾಚ:- 

ತಸ್ಯೆ )ವಾನಂತರಂ ಚಾಂನ್ಯಚ್ಛಿ ಚೈಖಿತೀರ್ಥಮನುತ್ತ ಮಂ ! 

ಪ  ಥಾನಂ ಸರ್ನತೀರ್ಥಾನಾರ ಪಂಚಾಯತನಮುತ್ತಮಂ hon 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತಪಸ್ತಷ್ಟ್ವಾ ಶಿಖಾರ್ಥಂ ಹವ್ಯವಾಹನಃ । 

ಪಾಂ ಪ್ರಾ ಪ್ಯ ಶಿಖೀ ಭೊತ್ಸಾ ಶಿಖಾಖ್ಯಂ ಸಾ ಸಪಯನ್ ಶಿವಂ 1 ೨ 

ಸಚ್ಛು pl ಸಕ್ಕ € ಯಾ ಭನೇಡಾಶ್ವ ಯುಜೇ ನೃಪ | 

pu ತೀರ್ಥರ ಗತ್ವಾ ಸ್ನಾತ್ಟ್ಯಾ ನೆ ನರ್ಮದಾಜಲೇ 1 ೩1 

ದೇವಾನೃಹೀನ್ಸಿತ್ರೂಂಶ್ಹಾನ್ಯಾಂಸ್ತ ರ್ಸಯೇತ್ರಿ ಲವಾರಿಣಾ | | 

ಹಿರಣ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದದ್ಮಾ ತ ತಸ್ಯ ೯ ಚ ಹುತಾಶನಂ HN 

ಗಂಧಮಾ ಲೈೊಸ್ತಥಾ ಧೂಸೆೆ ಸ್ತ ತಃ ಸಂಪೂಜಯೇಚ್ಛಿ ನಂ। 

ಅನೇನ ವಿಧಿನಾಂಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಶಿತೀರ್ಥಿೀ ಮಹೇಶ್ವ ರಂ i 8 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಶಿಖಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಅನಂತರ ಆ ದೇವತೀರ್ಥದ 

ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಕಲತೀರ್ಥಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಂಚಾಯತನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶಿಖಿ 

ತೀರ್ಥವಿರುನುದು. 

೨. ಅಗ್ಡಿಯು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿಖಾರ್ಥವಾಗಿ ತಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿಖೆ 

ಯನ್ನು ಸಡೆದು ಶಿಖಾನಾಮಕನಾದ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಟಾ ಪಿಸಿದನು. 

೩-೪. ಆಶ್ವ ಯುಜಮಾಸ ದ ಶುಕ್ಲ ಸಕ್ಬ. ದ ಪಾಡ್ಯ ದದಿನ ನರ್ಮದಾನದಿಯಲ್ಲಿ 

ರುವ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವಷಿ ನನಿತ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಇತರರನ್ನೂ ತಿಲತಪ 

ದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ಯನ್ನೂ ತ್ಯ ಪ್ರಿ ಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ನ ವರ್ಣವನ್ನು 

ದಾನಮಾಡಬೇಕು. 

೫-೬. ಅನಂತರ ಗಂಧಮಾಲ್ಯ, ಧೂಪಗಳಿಂದ ಶಿವನನ್ನಾರಾಧಿಸಬೇಕು. 

ಈ ವಿಧಿಯಿಂದ ಶಿಖಿತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು 



©} 3 

ವಿಮಾನೇನಾಂರ್ಕನರ್ಣೇನ ಹ್ಯಪ್ಸರೋಗಣಸಂವೃತಃ | 

| ೬ || 

| ೭ ॥ 

ಗೀಯಮಾನಸ್ತು ಗಂಧರ್ನೈಃ ರುದ್ರಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ 
ಶತ್ರುಕ್ಚಯಮವಾಪ್ಟೋತಿ ತೇಜಸ್ಟೀ ಜಾಯತೇ ಭುನಿ 

ತ್ರ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ 

ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
4" ಶಿಪಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ'' ನಾಮು 

ಪಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ 

ದ್ವ್ವಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
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1 ಶ್ರೀಃ i 

ಅಥ ತ್ರ್ಯುತ್ತರದ್ದಿಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ 

ಕೋಟತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಜ:-- 

ತತೋ ಗಚ್ಛೆ (ದ್ದ ರಾಧೀಶ ಕೋಟಿತೀರ್ಷ್ಣಮನುತ್ತನಂಂ | 

ಯತ್ರ ಸಿದ್ದಾ ಮುಹಾಬಾಗಾಃ ಕೋಟಸಂಖ್ಯಾ ಮುಹರ್ಷಯ; On 

ತಪಃ ಕ ತ್ಕಾ 'ಸುವಿಪುಲಮೃ ಸಿಭಿಃ ಸ್ಥಾ ನಿತಃ ಶಿವಃ । 

ತಥಾ ಕೋಟೀಶ್ವ ರೀ ದೇವೀ ಚಾಮುಂಡಾ ನುಹಿಸಾರ್ದಿನೀ HS 

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಸೇ ಚೆತುರ್ಡಶ್ಕಾಂ ಮಾಸಿ ಭಾದ್ರ ಪದೇ ನೃಷ | 

ಶೀರ್ಥಕೋಟೀಃ ಸಮಾಹೂಯ ಮುನಿಭಿಃ ಸ್ಥಾಪಿತಃ ಶಿವಃ I 4 

ತಸ್ಯಾಂ ತಿಥೌ ಚ ಹಸ್ತರ್ಕ್ಸಂ ಸರ್ನಷಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ | 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತದಾ ಗತ್ಕಾ ಸ್ಟಾ ನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ Nn 

ನಕೆಕಾಡುದ್ದ ರತ್ಯಾಶು ಪ್ರಶುಷಾನೇಶನಿಂತತಿಂ | oo 
ತಿಳೋದಕಪ್ರ ದಾನೇನ ಕಿಮುತ ಶ್ರಾ ದ್ಧ ದೋ ನರಃ 1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಕೋಟತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ 

೧-೨, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 

ಉತ್ತಮವಾದ 'ಫೋಟಿತೀರ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಕೋಟ 

ಮಂದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನುಹಾತಪವಂಗೈದು ಮಹೇಶ್ವ ರನನ್ನೂ, ಮಹಿಷನನ್ನು 

ಸಂಹರಿಸಿದ ಕೋಟೀಶ್ರರಿ ನಾಮಕಳಾದ ಚಾಮುಂಡೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿ 

ದ್ಲಾರೆ. 

೩. ಅಲ್ಲಿ ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣನಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶೀ ದಿನ ಆ ಮುನಿಗಳು 
ಕೋಟ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದು ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಟಾ ನಿಸಿರುವನು. 

೪-೫, ಆ ತಿಥಿಯು ಹಸ್ತಾ ನಕ ತ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದರೆ. ಸಮಸ್ತ ಪಾಸ 

ಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಈಗ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಧಾನ ಮನಸ್ಸಿ 

ನಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತಿಲೋದಕದಿಂದ ತರ್ಪಣಮಾಡಿದನನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು 

ತಲೆಯ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಉದ್ದರಿಸುವನು. ಶ್ರಾದ್ದಮಾಡಿದವನ ನಿಷಯವಿನ್ನೇನು? 



೧೨೧೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸ್ನಾನಂ ದಾನಂ ಜಪೋ ಹೋಮಃ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ದೇವತಾರ್ಚನಂ । 
ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಯೋಗೇನ ಸರ್ವಂ ಕೋಟಗುಣಂ ಭನೇತ್ ll ೬॥ 

ಇತಿ ಶ್ರಿ ೯ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರಾ 5೦ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀನಾಖಂಡೇ 

66 ಕೋಟಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ಟವರ್ಣನಂ?' ನಾಮ 
ಬಡ್ದಿ ಶತತನೆಸೇಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

೬, ಸ್ಪಾ ನ, ದಾನೆ. ಜನ, ಹೋಮ, ನೇಡಾಧ್ಯಯನ್ಕ ಜೇವತಾಪೂಜಿ 
ಇವುಗಳು ಆ ತೀರ್ಥದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕೋಟವಮಡಿಯಷಾ ಗು ಪುವು, 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಣೊ ೀಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾ ಂದಮಹಾಪ್ರರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

44 ಕೋಟತೀರ್ಥಮಹಾತ್ಮ ವರ್ಣನ?'' ವೆಂಬ 
ಇನೂ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯ ಯುವ ಮುಗಿದುದು. 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಚತುರಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೊಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಪೈತಾನುಹತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಜೇಯ ಉನಾಚೆ:- 

ಭೃಗುತೀರ್ಥಂ ತತೋ ಗಚ್ಛೆ ತ್ತಿ ೀರ್ಥರಾಜಮನುತ್ತಮಂ | 

ಸೈತಾನುಹಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಆ ಸರ್ವಹಾತಕನಾಶನಂ | 1೧॥ 

ಬ್ರ ಹ್ಮ ಣಾ ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಪುರಾ ನರ್ಷಶತತ್ರಯಂ | | 

ಆರಾದನಂ ಕ್ ತಂ ಶಂಭೋ ಕಸಿ ೦ಶ್ಲಿ ತ್ವಾ ರಣಾಂತರೇ TROT 

ಯುಧಿಷ್ಠಿ 6 ಉವಾಚ :- 

ಕಿಮರ್ಥಂ ಮುನಿಶಾರ್ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ | 

ಆರಾಧಯದ್ದೆ ೀವದೇವಂ ನುಹಾಭಕ್ಕ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವ ರಂ Han 

ಆರಾಧ್ಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜಗಪ್ಫರ್ತಾ ಜಗದ್ಗು ರುಃ 1 

ಶ್ರೊ (ತವೆ ೦ಶೊ ಫ್ರೀತುವಿಂಚ್ಛಾಮಿ ಮಹದಾಶ್ಚ ರ್ಯ ಮುತ್ತಮಂ ॥೪॥ 

ಧರ್ನುಸುತ್ತ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಾರ್ಕಂಡೇಯೋ ಮುನೀಶ್ವ ರಕ | 

ಕಥಯಾಮಾಸ ತದ್ದುತ್ತ ನಿತಿಹಾಸಂ ಪುರಾತನಂ 1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಪೈ ತಾಮುಹತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ನರ್ಣನ 

| ತ್ರೀ £ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:-ಅನಂತರಬ ್ರಿಹೈಸಂಬಂಧಿಯೂ 

ಸಕಲ ಸಾಪನಾಶಕವೂ ಆದ ಭ್ಲ ಗುತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ 

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಶಂಕರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದನು. 

೩-೪. ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮುನಿಷರ್ಯನೆ! ಲೋಕ 

'ಪಿತಾಮುಹನೂ, ಸಕಲಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ನೂ, ಜಗದ್ರಕ್ಸಕನೂ, ಜಗದ್ಗುರುವೂ 

ಆದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಹೇಶ್ವ “ನ್ನು ಅತಿಶಯ ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಏಕೆ ಪೂಜಿಸಿದರು? 

ಶ್ರ ವಣಾರ್ಹವಾದ ಈ. ಆಶ್ಚ ರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬಯಸುವೆನು.. | 

೫ ಮಾರ್ಕಂಡೀಯ ಮುನೀಶ್ವರನು. ಧರ್ಮರಾಜನ « ಆ ; ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ 

ಬ್ರಹ್ಮನ ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. “ 
(ನ ತ್ತೆ 
1 



೧೨೧೨ ಶ್ರೀ ಸ್ಪಾಂದನುಹಾಪುರಾಣಂ 
ಶಾ 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಸ್ವಪ್ರತಿ ತ್ರಿಕಾಮಭಿಗಂತುಮಿಚ್ಛನ್ಸೂ ರ್ವಂ ಪಿತಾಮಹಃ । 
ಶಸ್ತ್ರ ಸ್ತು ದೇವದೇವೇನ ಕೋಷಾವಿಷ್ಟೈ €ನ ಸತ್ತಮ nn 

| ವೇದಾಸ, ವ ನಿನಶ್ಯ ತಿ ಜ್ಜ್ವಾ ನಂ ಚ ಕಮೆಲಾಸಸನೆ | 

ಅಸೂಜ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಾನೂಂ ಭನಿಷ್ಯಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ Hn 
ಏವಂ ಡಿ ಶ್ರೀ ತತಃ ಶಾಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಖೇದಾನ್ಯ ತಸ್ತದಾ | 
ರೇವಾಯಾ ಉತ್ತರೇ ಕೂಲೇ ಸ್ ತ್ವಾ ನರ್ಷಶತತ್ರ ಯಂ | 
ತೋಷ ಯಾಮಾಸ ದೇನೇಶಂ ತುಪ್ಪ ತ ಪ್ರೋವಾಚ ಶಂಕರಃ nen 
ಪೂಜ್ಯಸ್ತೃಂ ಭವಿತಾ ಲೋಕೇ ಪ್ರಾ ಸ್ತೇ ಪರ್ವಣಿ ಸರ್ವಣಿ | 
ಅಹನುತ್ ಚ ವತ್ಸಾ ವಿ ದೇವೈ ಕ ಪಿತೃ ಭಿ8 ಸಹ len 

ಶ್ರಿ ¢ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :. 
' 

ತದಾಸ ್ರಭೃತಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ಖ್ಯಾತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪಿತಾಮಹಾತ್ | 
ಸರ್ವನಾಸಹರಂ. ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತೀಥೇೋೇಷ್ಟ ನುತ್ತಮಂ 1 ೧೦ ॥ 
ತತ್ರ ಭಾದ್ರಪದೇ ಮಾಸಿ ಕ್ಸ್ ಷ್ಣ ಪಕ್ಸೇ ನಿಕೇಷತಃ | 
ಅಮಾವಾ ಸ್ಯಾಂ ತು ಯಃ ಸ್ಪಾ: ತ್ವ್ಯಾ 'ರ್ಷಯೇತಿ ಶತೃದೇನತಾಃ  ॥ ೧೧॥ 

ಪಾವಾ 

೬. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಬಂಡೆ ಪಿತಾನುಹನು ತನ್ನ 
ಪ್ರ ಯಾದ ಸರಸ ತಿಯನ್ನು ಸೇರಬಯಸಲು ಕುಪಿತನಾದ ಶಂಕರನು ಹೀಗೆ 
ಶಪಿಸಿದನು. 

೭. ಎಲ್ಛೆ ಬ್ರಹ್ಮನೆ ! ನಿನ್ನ ವೇದಗಳೂ, ಜಾ ್ಲಿನವೂ ನಾಶವಾಗುವುವು. 
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಸಕಲ. ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಪೂಜ ಜ್ಯುನಾಗುವೆ. 

೮. ಶಂಕರನು ಹೀಗೆ ಶಪಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಖಿನ್ನನಾಗಿ ನರ್ಮದಾನದಿಯ 
ಉತ್ತರ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಂಕರನನ್ನು ಸಂತೋಷ 
ಗೊಳಿಸಿದನು. ಸಂತುಷ ನಾದ ಶಂಕರನು ಇಂತೆಂದನು. 

೯. ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜ್ಯನಾಗುವೆ. ನಾನು ದೆಳವಪಿತ್ನ ಗಳೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಸಮಾಡುನೆನು. 
೧೦. ಶ್ರೀ 'ಮಾರ್ಕಂಡೇಮನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಆದು ಮೊದಲ್ಗೊ ೦ಡು ಸಕಲ ಫ ಪಾಪನಾಶಕವೂ, ಪುಣ್ಯ )ಕರವೂ, ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉತ ತ್ತಮವೂ ಆದ ಆ ಕೀರ್ಥವು ನಿತಾಮಹತೀರ್ಥಟೆದು ವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. 
೧೧-೧೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ದಕ್ಕ ಷ್ಣ ಪಕ ಕ್ಸು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಮಿಂದು ವಿತೃಗಳಿಗೆ ವಿಂಡಪ ಫ್ರದಾನಮಾಡುವುದರಿಂದಲ್ಲೂ ತರ್ಪಣ 



ಚತುರಧಿಕದ್ದಿಶತತನೋ9ಧಾ ಯಃ ೧೨೧೩, 

ಫಿಂಡದಾನೇನ ಚೈಕೇನ ತಿಲತೋ ಯೇನ ನಾ ನೃಪ । 
ತೃಸ ಪ್ಯಂತಿ ದ್ಭಾ ಡಶಾಬೂ ನಿ ಪಿತರೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೨ ॥ 
ಕನಾ ಗತೇ ತು ಯಸ ತ್ರ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಾದ್ಧಪ್ರದೋ ಭವೇತ್ | 
ಅವಾಸ್ಯ ತೃಪ್ತಿಂ ತತ್ತ ರ್ನೇ ನಲ್ಲ! ತಿ ಜಿ 8 ಹಸಂತಿ ಚ 1 ೧೩ ॥ 
ಸರ್ವೇಷು ಸಿತೃತೀರ್ಥೇಷು ಶ್ರಾ ದ್ದ ೦ ಕೃ ತ್ವಾಂಸ್ತಿ ಯೈತ್ರ ಲಂ | 
ತತ್ಪಲಂ ಸಮನಾಸ್ಟೋತಿ ದಕ್ಕ ತತ್ರ ಇ ಸಂಶಯಃ ಜೆ 1 ೧೪ ॥ 
ಸೈತಾನುಹೇ ನರಃ ಸ್ನಾತಾ ಸೂಜಯಾನ್ಸಾ ರ್ವತೀಪತಿಂ | 
ಮುಚ್ಕ ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಶಃ ಪಾತಕ್ಸ್ ಕೊ (ಪಸಾತತೆ,? 1 ೧೫ ॥ 
ತತ್ರ ಠೀರ್ಡೇೇ ಮನ್ಸ ತಾನಾಂ ತು ನರಾಣಾಂ 'ಭಾವಿಕಾತ ನಾಂ | 
ಅನಿವರ್ತಿಕಾ ಗತ ರಾಜನ್ರು ದ್ರ ಲೋಕಾವಸಂಶಯಂ 1 ೧೬ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಂಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾವಿಂಡೇ 
66 ಫೆ | ತಾಮುಹತೀರ್ಷಮಾಹಾತ್ಮ ,ನರ್ಣನಂ??ನಾಮ 

ಚತುರಧಿಕದ್ದಿ ಶತತನೋಂದಾ, ಯಃ 

ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಪಿತೃಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ 
ತೃಫ್ಷ ಫ್ರಿ ಗೊಳ್ಳು ವರು. 

೧೩. "ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶ್ರಾ ದ್ಧ ಮಾಡಿದವನ 
ನಿತೃಗಳು ತೃಪ್ತ ರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಹಸನ್ಮುಖರಾಗುವರು. 

೧೪. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಸ್ಲಮಾಡಿದವನು ಸಮಸ್ತ ಓಿತೃತೀರ್ಥ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾ ಡ್ಯ ಮಾಡಿದ 'ಸಲವನ್ನು ನಡೆಯು ದನು. 

೧೫. ಸತಾ ಹತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು ಮಹಾ 
ಹಾಜರಾತಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಮುಕ್ತ ಕ ನಾಗುವನು. 

. ಮಹಾರಾಜ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಜ್ಞಾ ್ಲನಿಗಳಿಗೆ ರುದ್ರ 
ಶೋಕದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಗತಿಯುಂಟಾಗುವುಡು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಡುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ನಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಪಾ ) ೦ದಮಹಾಪುರಾಣದಡ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

66 ಪೈ ತಾಮಹತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನ??ವೆಂಬ 
ಇನ್ನೂ ರನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಪಂಚಾಂಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ 

ಕುರ್ಕುರೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶೀ ವಕಾರ್ಶಂಡೇಯ ಉವಾಚ:-- 

ಗಚ್ಛೇತ್ತತಃ ಕ್ಸೋಣಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂ ಸರಮುಶೋಭನಂ | 
ಕುರ್ಕುರೀನಾಮ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವಷಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ Hon 
ಯಂ ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ಕಾಮಂ ಪಶುಪುತ್ರಧನಾದಿಕಂ | 
ತಂ ತಂ ದದಾತಿ ದೇವೇಶೀ ಕುರ್ಕುರೀ ತೀರ್ಥದೇವತಾ | ೨॥ 
ಕ್ಪೇತ್ರಪಾಲೋ ನಸೇತ್ತತ್ರ ಡೌಂಢಥೇಶೋ ನಾಮ ನಾಮತಃ | 
ತಸ್ಯ ಚಾರಾಧನಂ ಕೃತ್ವಾ ನಾರೀ ನಾ ಪುರುಷೋಪಿವಾ। 
ನಂದನಾದಪಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ ನಾ ಶಮಾಪ್ಟುಯಾತ್ ಷಿ 
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ತನುಧನೋ ಧನಮುತ್ತಮಂ Yn 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ' 

ಕುರ್ಕುರೀತೀರ್ಥಮಾ ಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ ! ಅನಂತರ 
ಸಕಲ ಪಾಸಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುವ ಕುರ್ಕುರಿಯೆಂಬ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗ 
ಬೇಕು, 

| 
೨. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಪಶು, ಪುತ್ರ, ಧನ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಯಾವ 

ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಯಸುವನೊ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕುರ್ಕುರಿಯೆಂಬ ತೀರ್ಥ 
ದೇವತೆಯು ಕೊಡುವಳು. | 

೩. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಡೌಂಡೇಶನೆಂಬ ಕ್ಲೇತ್ರಪಾಲಕನು ವಾಸಿಸುವನು. 
ನಾರಿಯಾಗಲಿ, ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಅವನನ್ನು ವಂದಿಸಿದರೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವು ಪರಿಹಾರ 
ವಾಗುವುದು. 

೪. ಪುತ್ರರಿಲ್ಲದವನು ಪುತ್ರನನ್ನೂ, ಧನವಿಲ್ಲದವನು ಉತ್ತಮವಾದ 
ಧನವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವನು. 



ಪಂಚಾಂಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋ6ಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೧೫ 

ನಾರೀ ನರಸ್ಕಥಾಸ್ಯೇವಂ ಲಭತೇ ಕಾಮಮುತ್ತಮಂ | 
ಸ್ಪರ್ಶನಾದ್ದ ರ್ಶನಾತ್ರಸ  ತೀರ್ಥಸ್ಯ ನಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ 1೫॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಸಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರಾ $೦ ಸೆಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ಶೃತೀಯೇ ಕೇನಾಖಂಡೇ 
«4ಶುರ್ಕುರೀತಿ: (ರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ವನರ್ಣನಂ'*ನಾಮ 

ಪಂಚಾಂಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೫. ನಾರಿಯಾಗಲಿ, ನರನಾಗಲಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು 
ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ದರ್ಶನಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ 
ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆನ ವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ತೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

ಈುರ್ಕುರೀ (ತೀರ್ಥಮಹಾತ್ಮ ಪರ್ಣನ ವೆಂಬ 

ಇನ್ನೂರೈದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರಿ ॥ 

ಅಥ ಷಡುತ್ತರದ್ದಿಶತತನಮೋ$ಧ್ಯಾಯಃ 

ದಶಕನ್ಯಾತೀರ್ಥಮಾಹಾ ತ್ಮ 3 ನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಗಚ್ಛೇತ್ತತಃ ಕ್ಸೋಣೆನಾಥ ತೀರ್ಥಂ ಷಸರಮಶೋಭನಂ । 

ಸರ್ನಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ದಶಕನ್ಯೇತಿ ವಿಶ್ರುತಂ | 

ಮಹಾದೇನಕೃತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಂ Hon 

ತತ್ರ ಶೀರ್ಥೇ ಮಹಾದೇವೋ ದಶಾಃ ಕನ್ಯಾ ಗುಣಾನ್ಸಿತಾಃ | 

ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನರಯಾಮಾಸ ಹ್ಯುದ್ಮಾಹೇನ ಯುಯೋಜ ಹ 1 ೨॥ 

ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ದಶಕನ್ಯೇತಿ ನಿಶ್ರುತಂ | 

ಸರ್ನಹಾಪಹರಂ ಪುಜ್ಯಮಕ್ಸಯಂ ಕೀರ್ತಿತಂ ಫಲಂ NAN 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಕನ್ಯಾಂ ದದಾತಿ ಸಮಲಂಕ್ಸ ತಾಂ | 

ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷೋ ದತ್ಕಾ ಯಥಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಲಂಕೃತಾಂ 1೪॥ 

ತೇನ ದಾನೋತ್ಕ ಪುಣ್ಯೇನ ಪೂತಾತ್ಮಾನೋ ನರಾಧಿಸ । 

ವಸಂತಿ ರೋಮಸಂಖ್ಯಾನಿ ವರ್ಷಾಣಿ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ 1೫ ॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ದಶಕನ್ಯಾತೀರ್ಥನನಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 
ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವೂ, ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೂ, ಪುಣ್ಯ 
ಕರವೂ, ಮಹಾದೇವನು ನಿರ್ನಿಸಿರುವುದೂ, ಸಕಲೇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡು 
ವುದೂ ಆದ ದಶಕನ್ಯಾತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ಹತ್ತುಮಂದಿ ಗುಣಶಾಲಿನಿಯರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ 
ಕನೈೈಯರನ್ನು ವಿವಾಹನಿಧಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾದನು. 

೩. ಅದು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಆ ತೀರ್ಥವು ಸಕಲ ಪಾಸಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸು 
ವುದೂ, ಅಕ್ಷಯ ಫಲವನ್ನೀಯುವುದೂ ಆದ ದಶಕನ್ಯಾತೀರ್ಥವೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತ 
ವಾಯಿತು. 

೪-೫. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತ್ಯನುಸಾರ ಆಲಂಕರಿಸಿ ಕನ್ಶೈಯನ್ನು ದಾನ 
ಮಾಡುವವನು ಆ ದಾನದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ರೋಮಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು 
ವರ್ಷಕಾಲ ತಿವಸನ್ಸಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವನು. 



ಸಡುತ್ತರದ್ದಿ ಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೧೭ . 

ತತಃ ಕಾಲೇನ ಮಹತಾ ತ್ವಿಹಲೋಕೇ ನರೇಶ್ವ ರ। 
ಮಾನುಷ್ಯಂ ಸಾ ್ರಾಹ್ಯ ದುಸ್ರ್ರಾಸ್ಯ 0 ಧನಕೋಟಸ ತಿರ್ಭವೇತ್ ॥ ೬॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ನಾತ್ಟಾ ವಿಪ್ರಾಯ ಕಾಂಚನಂ । 
ಸಂಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಶಾಂತಾಯ ಸೋತ್ಯ ೦ತಂ ಸುವಮಶು ತೇ 1೭॥ 
ನಾಚಿಕಂ ಮಾನಸಂ ವಾಪಿ ಕರ್ಮಜಂ ಯತ್ಪುರಾ ಕ ತಂ | 
ತತ್ಸರ್ವಂ ನಿಲಯಂ ಯಾತಿ ಸ್ಪರ್ಣದಾನೇನ ಭಾರತ 1 ೮ ॥ 
ನರೋ ದತ್ತಾ ಸುವರ್ಣಂ ಚ ಶನ ವಾಲಾಗ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಂ | 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ದಿನಂ ಯಾತಿ ಮೃತೋ ನ ನಾಂಸ್ಟೃತ್ರ ಸಂಶಯ ॥೯॥ 
ತತ್ರ ನಿದ್ಯಾ ಧರೈಃ ಃ ಸಿದೆ | ರ್ಪಿಮಾನವರಮಾಸಿ ತಃ । 
ಪೂಜ್ಯ ಮಾನೋ ನಸೇತ್ತಾ ವದ್ಯಾ ನದಾಭೂತಸ ಸಂಸ್ಸವಂ ೧೦ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿ ಸಾಹ ಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀವಾಖಂಡೇ 

"" ಬಜಶಕನಾ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ ೨ ನಾಮು 

ಷಡುತ್ತರದ್ವಿಶತತವೊೋಂಥ್ಯಾಯಃ 

೬. ಅನಂತರ ಬಹುಕಾಲದಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲಶಕ್ಯ ವಾದ 
ಮನುಷ ್ರಜನ್ಮನನ್ನು ಸಡೆದು ಕೋಟ ಧನಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗು ನನು. 

೭. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಂದು ಶಾಂತನಾದ ಬಾ ್ರ್ರಹ್ಮಣನಿಗೆ 
ಕಾಂಚನವನ್ನು ದಾನಮಾಡುವನನು ಅತಿಶಯಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. 

೮. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಈ ಸುನರ್ಣದಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ವಾಚಿಕ, 
ಮಾನಸಿಕ ಕರ್ಮಜನ್ಯವಾದ ಪಾಸಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವು. 

೯. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲದ ತುದಿಯಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ವನ್ನಾದರೂ ದಾನಮಾಡಿದವನು 
ಮೃ ತನಾದ ಬಳಿಕ ಸ ಸ್ವ ರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಳು, ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

೧೦. ಆ ಸ್ಟ ರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ ಪ್ರಳಯ 
ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸದೆ ದ್ಯಾ ಧರರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತ ವಾಸಿಸುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂ೦ದುಸಾನವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ನಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಪಾ ) ೦ದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೆಸೆವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

46 ದಶಕನ್ಯಾತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನ "ನೆಂಬ 
ಇನ್ನೂ ರಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯವ್ರ ಮುಗಿದುದು 



| ಶ್ರೀಃ | 

ಅಥ ಸಪ್ತಾಂಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
ಡ್ ನ 0” 

ಸುನರ್ಣಬಿಂದುತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತಸ್ಯಾ ಗ್ರೇ ಫಾವನಂ ತೀರ್ಥಂ ಸ್ಟ ರ್ಣಬಿಂದ್ಧಿತಿ ನಿಶ್ರುತಂ | 

ಯತ್ರ ಸಾ ತ್ಕಾ ದಿವಂ ಯಾಂತಿ "ಮೃತಾಶ್ನ yp ಪುಸರ್ಧ ವಂ !(೧॥ 

ತತ್ರ ರ್ಥ 3 ಯಃ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ದತ್ತೇ ನಿಪ್ರಾಯ ಕಾಂಚನಂ । 

ತೇನ ಯತ್ತು ಫಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತ ೦ ಚ ಕುಷ್ಟ ̀ಮುಹೀಪತೇ 1 ೨॥ 

ಸರ್ವೇಷಾಹೇವ ರತ್ನಾನಾಂ ಕಾಂಚನಂ ರತ್ತಮುತ್ತಮಂ | 

ಅಗ್ನಿ ತೇಜಸಮುಷ್ಟೂತಂ ತೇನ ತತ್ಸರಮಂ "ಮಿನಿ ೩ 

ತೇನೈವ ದತ್ತಾ ಸೃಥಿನೀ ಸಶೈಲವನಕಾನನಾ | 

ಸಪತ್ತನಪುರಾ ಸರ್ವಾ ಕಾಂಚನಂ ಯಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ Hey 

ವಾಚಿಕಂ ಮಾನಸಂ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮಣಾ ಯತ್ನುರಾಕೃತಂ । 

ತತ್ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯತಿ ಕ್ಸಿಪ್ರಂ ಸ್ವರ್ಜದಾನೇನ ಭಾರತ 1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಸುವರ್ಣಬಿಂದುತೀರ್ಥಮಾಹಾ ತ್ಮ ತನರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಅದರ ಮೇಲ್ಭ್ಬಾ ಗದಲ್ಲಿ 

ಸ್ವರ್ಣಬಿಂದುವೆಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದ ತೀರ್ಥವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಮಾನವರು 

ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವರು. ಅವರು ಮೃತರಾದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. 

೨. ಮಹಾರಾಜ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸೆ ಸುವರ್ಣ 

ವನ್ನು ದಾನಮಾಡುವವನಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವುಂಬಾಗುವುಡೆಂಬು ದನ್ನು ಕೇಳು. 

೩. ಸುವರ್ಣವು ಅಗ್ನಿಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರತ್ನ ವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ವುದು. | 

೪. ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದವನು ಪರ್ವತ, ವನ, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ 

ಸಹಿತವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದವನಂತಾಗುವನು. 

೫. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣದಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನಸ್ಕ ವಾಚಿಕ, ಕರ್ಮ 

ಕೃತವಾದ ಪಾಪನಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. 



ಸಪ್ತಾಂಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋ6ಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೧೯ 

ಸ್ವರ್ಣದಾನಂ ತುಯೋ ದತ್ತ್ವಾ ಹ್ಯಪಿ ನಾಲಾಗ್ರಮಾತ್ರಕಂ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಮೃತೋ ಯಾತಿ ದಿವಂ ನಾಂ ಸ್ಕತ್ರಸಂಶಯಃ nl 

ತತ್ರ ನಿದ್ಯಾಧರೈಃ ಸಿದ್ಧೈರ್ವಿಮಾನವರಮಾಸ್ಥಿತಃ 

ಪೂಜ್ಯಮಾನೋ ವಸೇತ್ತಾವದ್ಯಾವದಾಭೂತಸಂಪ್ಣವಂ ೭ 
ಪೂರ್ಣೇ ತತ್ರ ತತಃ ಕಾಲೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾನುಷ್ಯ ಮುತ್ತ ಮಂ । 

ಸುವರ್ಣ ಕೋಟಿಸ ಹಿತೇ ಗೃಹೇ ರೆ ಜಾಯತೇ ದ್ವಿಜಃ TSN 

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿನಿರ್ಮುಕ್ತ 9 ೌ ರ್ನಲೋಕೇಷು ಪೂಜಿತಃ | 

ಜೀನೇದೃರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಂ ರಾಜಸಂಸತ್ಸುನಿಶ್ರು ತಃ nen 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮ ಆನಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

$ ಸುವರ್ಣಬಿಂದು ತೀರ್ಥವಣಹಾತ್ಮ ನರ್ಣನಂ ನಾಮ 

ಸಪಾ _ $ಧಿಕದ್ದಿಶತತನೋರಿದ್ದಾ ಯಃ 

೬, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲದ ತುದಿಯಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನಾ ದರೂ ದಾನಮಾಡಿದವನು 

ಸಹ ಮಡಿದ ಹಿ ವಾಯ ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿಯೂ ಸ ಸ್ನ ೈರ್ಗಕ್ಟೇ ತೆರಳುವನು. 

೭. ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ “ಕುಳಿತು ವಿದ್ಯಾಧರ ಸಿದ್ಧರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪ 

ಪ್ರಳಯಕಾಲದವರೆಗೆ ವಾಸಮಾಡುವನು. 

೮. ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಸದ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದಕೂಡಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ ನನ್ನು 

ಪಡೆದು ಬ್ರಾ ಹ್ಹ ನಾಗಿ ಕೋಟ ಸುವರ್ಣದಿಂದ ಸಹತವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿ ಜನಿಸು 

ವನು. 

೯. ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಧಿರಹಿತನೂ, ಸರ್ವಲೋಕಸೂಜ್ಯನೂ, ರಾಜ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿ ದ್ಹನೂ ೂ ಆಗಿ ನೂರುವರ್ಷಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು. 

ಎ 4 ಜಾ ಡುತ್ತ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

| 3: ಸುವರ್ಣಬಿಂದುತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ '`ವೆಂಬ | 

ಇನ್ನೂರೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀ ॥ 

ಅಥಾಷ್ಟದ್ರಿಶತತಮೋದಧ್ಲಾ ಯಃ 
ಟಿ ಲಿ 2 

ಯಣನಮೋಚನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವಣ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-. 

ಭೂಮಿಸಾಲ ತತೋ ಗಚ್ಛೇತೀರ್ಥಂ ಹರಮಶೋಭನಂ | 

ನಿಖ್ಯಾತಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಸಿತ್ಯೂಣಾಮೃಣನೋಚನಂ on 

ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿಧಾನೇನ ಸಂತರ್ಕ್ಯ್ಯ ಪಿತೃದೇವತಾಃ | 

ಮನುಷ್ಯಶ್ಚ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನಂ ದತ್ವಾಃನೃಣೋಭವೇತ್ 1 ೨॥ 

ಇಚ್ಛಂತಿ ಪಿತರಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೇತೋಃ ಸುತಂ ಯತಃ । 

ಪುನ್ನಾಮ್ಪೋ ನರಕಾತ್ಸುತ್ರೋಃಸ್ಮಾನಯಂ ನೋಚಯಿಷ್ಯತಿ ‘Hal 

ಪಿಂಡದಾನಂ ಜಲಂ ತಾತ ಯಣಮುತ್ತಮುಮುಚ್ಯತೇ | 
ಹಿತ್ಯೂಣಾಂ ತದ್ದಿ ವೈ ಪ್ರೋಕ್ತಮೃಣಂ ದೈವಮತಃ ಪರಂ | ೪॥ 
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ತಥಾ ಯಚ್ಚಾಃ ಪಶುಬಂಧಾಸ್ತಥೇಷ್ಟಯಃ । 

ಇತಿ ದೇವಯಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶೃಣು ಮಾನುಷ್ಯಕಂ ತತಃ 1 ೫॥ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ಚ ತೀರ್ಥೇಷು ದೇವಾಯತನಕರ್ಮುಸು | 

ಪ್ರತಿಶ್ರುತ್ಯ ದದೇತ್ತತ್ತದ್ವ್ಯನಹಾರಃ ಕೃತೋ ಯಥಾ 1 ೬ ॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಯಣಮೋಚನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 

ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ ಸ್ರಸಿದ ವೂ, ಪಿತೃ ಗಳ ಖುಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದೂ, 

ಅತಿಶುಭಕರವೂ ಆದ ಮಣವೆಹೀಚನತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 
೨. ನೃ ಪವರ್ಯನೆ! ಮಾನವನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಮಿಂದು ಪಿತ ದೇವತೆ 

ಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣಮಾಡಿದರೆ ಬುಣರಹಿತನಾಗುವನು. 
೩. ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪುತ್ರನು ಪುನ್ನಾಮುನರಕದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ 

ನೆಂದು ತಿಳಿದು" ತಮ್ಮ ಪ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪುತ್ರ ನನ್ನು ಬಯಸುವರು. 
೪-೬. ಪಿಂಡದಾನ, ಜಲತರ್ಪಣ ಇವುಗಳು ನಿತೃಯಣ ಣವೆಸ್ಸ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳು 

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಯಜ್ಞ, ಪಶುಬಂಧ ಇಷ್ಟಿ ಗಳು ದೇವಖುಣವಾಗಿರು 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ, ತೀಡ ನೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಾನಮಾಡುವುದು 

ವುವು. 

| Ne ಕ ನು ವೆನ್ಸಿಸಿಕೊ ಳ್ಳು ವು ದು. 



ಅಷ್ಟದ್ವಿಶತತಮೋ6ಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೨೧. 

ಯಣತ್ರಯನಿಂದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಧರ್ಮನಂದನ । 

ಸತು ತ್ರಾಸೆ ಸೇತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ನಾತಾಯ ಖುಣಮೋಚನೇ 1 ೭॥ 

ಯಣತ್ರಯಾದ್ದಿಮುಚ್ಯ ಂತೇ ಹ ಪುತ್ರಾ 8 ಪ್ರತ್ರಿಣಸ್ಮಥಾ । 

ತಸ್ಮಾತ್ತಿ 5 ರ್ಥೆನರಂ ನಾ ್ರಿಪ್ಯ ಪುತ್ರೇಣ ನಿಯತಾತ ನಾ ! 

ಪಿತೃ ಭ್ರಸ ಸ್ಪರ್ಪಣಂ ಕಾರ್ಯಂ ನಂಡದಾನಂ ವಿಶೇಷತಃ ೮ ॥ 

ತತ್ತು ತೀರ್ಥೇ ಹುತಂ ದತ್ತಂ ಗುರನಸ್ತೋಷಿತಾ ಯದಿ | 
ವೃೃತಾನಾಂ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾನಿ ಫಲಮಕ್ಸಯಮಶ್ನುತೇ ॥೯॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇಆವಂತೈಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

(« ಯಣಮೋಚನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ ೨೨ 

ನಾಮಾಷ್ಟ ದ್ವಿಶತತಮೋತಧ್ಯಾಯಃ 

೭. ಧರ್ಮರಾಜ! ಇವುಗಳು ಪುತ್ರರಿಗೆ ಒದಗುವ ಖುಣಗಳು. ಈ ಖಣ 

ನನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರೇ ಸತ್ಪುತ್ರರು. oo 

೮. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುತ್ರ ನು 'ಜಿತೇಂದಿ ಯನಾಗಿ ನಿತೃ ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡಪ್ರ ದಾನ 

ವನ್ನೂ; ತರ್ಪಣವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುತ್ರ ವಂತರೂ, ಪತ್ರ ರಿಲ್ಲ 

ದವರೂ ಖುಣಮುಕ್ತರಾಗುವರು. 

೯, ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೋಮ, ದಾನ, ಗುರುತೋಷಣಗಳಿಂದ 

ನಿತೃಗಳು ಏಳುಜನ್ಮಗ ಅಕ್ಸೆಯಸಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಶ್ರೈಸಿದ್ದವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ತಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

«« ಯಣಮೋಚನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ''ವೆಂಬ 

ಇನ್ನೂರೆಂಟಿನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ 

ಅಥ ನವಾಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ। 

ಭಾರಭೂತಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:-- 

ತಸ್ಕೈನಾನಂತರಂ ಪಾರ್ಥ ಪುಷ್ಕಲೀತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ । 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ಲಾತ್ಕಾ ಹೆ: ಶೃ್ವಮೇಧಫಲಂ ಲಭೇತ್ Ion 
ಕ್ರ 2 ಮಾನಾಥಂ ತತೋ "ಗಚ್ಛೇತ: ರಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಶ್ರುತಂ | 
ದೇವದಾನವಗಂದಧನೆ ರಪ ರೋಭಿಶ್ತ ಸೇನಿತಂ ॥೨॥ 
ತತ್ರ ತಿಷ್ಕತಿ ದೇನೇಶಃ ಸಾಕ್ಸಾದ್ರುದ್ರೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ । 
ಭಾರೇಣ' ಮಹತಾ ಜಾತೋ. ಭಾರಭೂತಿರಿತಿ ಸ ತ 1 ೩್ಮ॥ 

ಯುಧಿಷ್ಮಿ ರ ಉವಾಚ: 

ಭಾರಭೂತೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವಗುಣಾನ್ಮಿತಂ । 
ಶ್ರೊ ೇತುಮಿಚ್ಛಾ ನು ನಿಷ್ಟ ಂದ್ರ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹಿ ಮೇ ॥೪॥ 
ಗ ( ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉನಾಚಿ: — 

ಭಾರಭೂತಿಸಮುತ್ತತ್ತಿಂ ಶೃಣು ಸಾಂಡನಸತ್ತಮ । 

ವಿಸ್ತರೇಣ ಯಥಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಪುರಾ ದೇನೇನ ಶಂಭುನಾ 1೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಭಾರಭೂತಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಯ ಧಧಿಷ್ಟಿರ! ಅದರ 
ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಷ್ಪಲೀತೀರ್ಥವಿರುವುದು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಮಿಂದ ಮಾನವನು ಅಶ ಶ್ರಮೇಧಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದು ವನು. 

೨. ಅನಂತರ ನೀವ, ದಾನವ, ಗಂಧರ್ವರಿಂದಲೂ, ಅಪ್ಪರೆಯರಿಂದಲೂ 
ಸೇವಿತನಾದ ಕ. ಶ್ಸಮಾನಾಥತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೩. ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇಶನಾದ ಶಂಕರನು ನೆಲೆಸಿರುವನು. ಅನನು ನುಹಾಭಾರ 
ದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದ್ದ ರಿಂದ ಭಾರಭೂತಿಯೆಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವನು. 

ಲ ಯುಧಿಸಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:-ನಿಸ ನ್ರವರ್ಯನೆ! ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ 
ಕೂಡಿರುವ ಭಾರಭೂತಿಯೆಂಬ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕುರಿತ ಆಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು 
ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲವುಂಟಾಗಿದೆ. 

- ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ —ಯುಧಿಸ್ಮಿರ! ಹಿಂದೆ 
ಶಂಕರನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾರಭೂತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು; ಕೇಳು. 



ನವಾಂಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋ6ಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೨ 

ಆಸೀತೃತೆಯುಗೇ ವಿಪ್ರೋ ನೇದನೇದಾಂಗಪಾರಗಃ | 

ನಿಷ್ಣುಶರ್ಮೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ಟ್ರಾಂರ್ಥಸಾರಗಃ | ೬॥ 
ಕೃಮಾ ದನೋ ದಯಾ ದಾನಂ ಸತ್ಯಂ ಶೌಚಂ ಧೃತಿಸ್ತಥಾ | 

ವಿದ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಕಂ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮಿನ್ರ್ರತಿಸ್ಠಿತಂ ೭ 
ಈದೃಗ್ಲುಣಾ ಹಿ ಯೊ ವಿಪ್ರಾ ಭನಂತಿ ನೃಪಸತ್ತಮ | 

ಪತಿತಾನ್ಪರಕೇ ಘೋರೇ ತಾರಯಂತಿ ಸಿತೂಂಸ್ತು ತೇ 1೮॥ 

ಇಂದ್ರಿಯಾಲ್ಲೋಲುಸಾ ನಿಸ್ರಾ ಯೇ ಭವಂತಿ ನೃಪೋತ್ತಮ 

ಪತಂತಿ ನರಕೇ ಘೋರೇ ರೌರವೇ ಪಾಸಮೋಹಿತಾಃ | ೯॥ 

ಯೇ ಕ್ಪಾಂತದಾಂತಾಃ ಶ್ರುತಿಪೂರ್ಣಕರ್ಣಾ 
೧ರ ಇ ಜ್ಟಾ ಸಾಲೆ Q ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಃ ಪ್ರಾಣಿನಧಾನ್ನಿವೃತ್ತಾಃ | 

ಇ ಇ ಲ್ಸ _ ಪ್ರತಿಗ್ರಹೇ ಸಂಕುಚಿತಾಗ್ರಹಸ್ತಾ 
ಸ್ತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತಾರಯಿತುಂ ಸಮರ್ಥಾಃ 1 ೧೦॥ 

ಏವಂ ಗುಣಗಣಾಕೀರ್ಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನರ್ಮದಾತಟೇ!। 

ವಸತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಸಾರ್ಥಂ ಶಿಲೋಂಭವೃತ್ತಿಜೀನಿಭಿಃ I ೧೧॥ 
ಹ್ಮ ಜ್ಯ ಅಕ ಇ ತಾದೃಶಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಜ್ಞಾತ್ಸಾ ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ | 

ದ್ವಿಜರೂಪಧರೋ ಭೂತ್ವಾ ತಸ್ಕಾಶ್ರಮಮಗಾತ್ಸಯೆಂ | ೧೨ ॥ 

೬. ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇದ ವೇದಾಂಗಪಾರಂಗತನ್ನೂ ಸಕಲ 

ಶಾಸ್ತ್ರನಿಪುಣನೂ ಆದ ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮೆಣನಿದ್ದನು. 

೭, ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಟಮಾ, ದಮ, ದಯೆ, ದಾನ, ಸತ್ಯ, ಶೌಚ, ಧೃತಿ, 

ವಿದ್ಯಾ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಇವುಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದುವು. 

೮೯, ಇಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಘೋರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಪತಿತರಾದ ಪಿತೃಗಳನ್ನು 

ಉದ್ದರಿಸುವರು. ಇಂದ್ರಿಯಲೋಲುಪರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಾಪಮೋಹಿತರಾಗಿ 

ಘೋರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರು. 6 | 

೧೦. ಕ್ಲುಮಾದಮವುಳ್ಳವರೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದವರೂ, 
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರೂ, ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆಮಾಡದನರೂ, ದಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದ 
ರಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚನವುಳ್ಳೆ ವರೂ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನರಕವನ್ನು ದಾಟಸಲು ಶಕ್ತರು. 

೧೧. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹವುಳ್ಳ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನರ್ಮದಾ 

ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಳಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡನೆ ವಾಸ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

೧೨. ದೇವತೆಗಳಿಗೊಡೆಯನಾದ ಶಂಕರನು ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು 

ತಿಳಿದು ದ್ವಿಜರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು. 11 



೧೨೨೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ದೃಷ್ಟ್ವಾಂ ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃಸಾರ್ಥಮುಚ್ಚರಂತಂ ಸದಕ್ರಮಂ 

ಅಭಿವಾದಯತೇ ವಿಪ್ರಂ ಸ್ಟಾಗತೇನ ಚ ಪೂಜಿತಃ I ೧೩॥ 
ಸ್ರೋವಾಚ ತಂ ಮುಹೂರ್ತೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿಸ್ಮಯಾನ್ಸಿತಃ | 
ಕಿಮಥ ತದ್ವ್ಧಟೋ ಬ್ರೂಹಿ ಕಂ ಕರೋಮಿ ತನೇಪ್ಸಿತಂ ೧೪ ॥ 

ವಟುರುವಾಚ:-- 

ನಿಷ್ಯಾರ್ಥಿನಮನುಷ್ರಾಪ್ತಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮ | 
ದದಾಸಿ ಯದಿ ಮೇ ವಿದ್ಯಾಂ ತತಃ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇ ಗೃಹೇ 1 ೧೫ ॥ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉವಾಚ: 

ಸರ್ವೇಷಾನೇನ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ನಟೋ ತ್ವಂ ಗೋತ್ರ ಉತ್ತಮೇ | 
ದಾನಾನಾಂ ಪರಮಂ ದಾನಂ ಕಥಂ ವಿದ್ಯಾ ಚ ದೀಯತೇ I ೧೬ ॥ 
ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಪುಷ್ಕಲೇನ ಧನೇನ ನಾ। 
ಅಥವಾ ನಿದ್ಯಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಭವತೀಹ ಫಲಪ್ರದಾ " 1 ೧೭ ॥ 
ವಟುರುವಾಚ :-- 

ಯಶಥಾಂನ್ಯೇ ಬಾಲಕಾಃ ಸ್ನಾತಾಃ ಶುಶ್ರೂಷಂತಿ ಹ್ಯಹರ್ನಿಶಂ | 
ತಥಾಃಹಂ ವಟುಭಿಃ ಸಾರ್ಧಂ ಶುಶ್ರೂಷಾಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ 1 ೧೮ ॥ 

೧೩. ಪದಕ್ರಮವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡಕೆ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 
ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನಟುರೂಸಧರನಾದ ಶಂಕರನು ವಂದಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಸ್ವಾಗತ 
ಪೂರ್ವಕ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 

೧೪. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿನಮೇಲೆ ""ವಟುವೆ! 
ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವೆನು? ಎಂದನು. 

೧೫. ವಟುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದ್ದಿಜನರ್ಯನೆ! ನಾನು ನಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ 
ಬಂದಿರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿ, ನನಗೆ ನೀನು ನಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನಮಾಡುವುದಾದರೆ 
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ವಾಸಮಾಡುವೆನು. 

೧೬. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;:--ವಟುವೆ! ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 
ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೋತ್ರದವನಾಗಿರುನೆ. ವಿದ್ಯಾದಾನವು ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 
ವಾದುದು, ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ದಾನಮಾಡಲಿ. 

೧೭. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯು ಗುರುಸೇವೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಅಧಿಕ ಧನ 
ದಿಂದಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾವಿನಿಯಮದಿಂದಾಗಲಿ ಫಲವನ್ಲೀಯುನುದು. 

೧೮. ವಟುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೆ! ಸ್ನಾತಕರಾದ 
ಇತರ ಬಾಲಕರು ಹಗಲುರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಕೊ, ಹಾಗೆಯೇ 
ನಾನು ವಟುಗಳೊಡನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ವಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸುವೆನು. 
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ತಥೇತಿ ಜೋಕ್ತ್ಯಾ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರಃ ಸಾಠಯಂಸ್ತಂ ದಿನೇದಿನೇ | 
ವರ್ತತೇ ಸಪಶಿಷ್ಕೈಃ ಸ ಶಿಲೋಂಛಾನುಪಸಹಾರಯನ್ I ೧೯ I 

ತತಃ ಕತಿಹಯಾಂಹೋಭಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ನಟುಭಿರೀಶ್ವರ | 
ಸಚನಾದ್ಯಂ ನಟೋ ಕರ್ಮ ಕುರು ಕ್ರಮತ ಆಗತೆಂ 1 So I 

ತಥೇತಿ ಜೋಕ್ರೋ ದೇನೇಶೋ ಭಾರಗ್ರಾಮುಮುಸಾಗತಃ | 
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನನಸ್ಪತೀಃ ಸರ್ವಾ ಇದಂ ವಚನಮಬ್ರನೀತ್ 1 ೨೧॥ 

ಯಾವದಾಗಚ್ಛತೇ ನಿಪ್ರೋ ನಟುಭಿಃ ಸಹಮಂದಿರಂ । 

ಅದರ್ಶನಾಭಿಃ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತಾನದನ್ನಂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಂ ॥ ೨೨ ॥ 

ಏನಮುಕ್ತ್ವಾ ತು ತಾಃ ಸರ್ವಾ ನಿಶ್ವರೂಸೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ । 
ಕ್ರೀಡನಾರ್ಥಂ ಗತಸ್ತತ್ರ ವಟುನೇಷಧರಃ ಪೃಥಕ್ ॥ ೨೩ ॥ 
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮಾಗತಂ ತತ್ರ ನಟುನೇಷಧರಂ ಪೃಥಕ್ | 

ಧಿಕ್ತ್ಮ್ವಾಂ ಚ ಪರುಷಂ ವಾಕ್ಕಮೂಚುಸ್ತೇ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ | ೨೪ ॥ 

ಕ್ಸುತ್ಥ್ಥ್ಪಾಮಕಂಠಾಃ ಸರ್ವೇಚ ಗತಾ ತು ಕಲಮುಂದಿರಂ | 

ತಯಾ ಸಿದ್ದೇನ ಚಾಂನ್ಸೇನ ತೃಪ್ತಿಂ ಯಾಸ್ಕಾಮುಹೇ ವಯಂ. 1 ೨೫॥ 

ತದ್ಮೃಥಾ ಚಿಂತಿತಂ ಸರ್ವಂ ತ್ವಯಾಗತ್ಯ ಕೃತಂ ದ್ವಿಜ । 

ನಿಫ್ಯಾಪ್ರತಿಚ್ಞೇನ ಸತಾ ದುರನುಷಸ್ಮಿತಮದ್ಯ ತೇ | ೨೬ ॥ 

೧೯. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನರ್ಯನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ 

ಓದಿಸುತ್ತ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಕಾಳಾರಿಸುತ್ತ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 
೨೦. ಅನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ವಟುಗಳು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು 

ಸರದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅಡುಗೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೆಂದರು. 

೨೧. ಶಂಕರನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಭಾರಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 
ಸಮಸ್ತ ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಇಂತೆಂದನು, | 

೨೨, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವಟುಗಳೊಡನೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಶ್ಯ 

ರಾಗಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ. oo 

೨8. ನಿಶ್ಚರೂನನಾದ ಶಂಕರನು ಆ ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ಶುರಿತು ಹೀಗೆಂದು 

ನುಡಿದು ವಟುವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. 

೨೪. ಆಗ ಇತರ ವಟುಗಳು ವಬುನೇಷನನ್ನು ಧರಿಸಿಬಂದ ಶಂಕರರನ್ನು 

ಗುರುಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಕಠಿನಮಾತಿನಿಂದ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು. 

೨೫. "ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೃಶವಾದ ಕಂಠಗಳುಳ್ಳ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು 

ಸಿದ್ದಮಾಡಿರುವ ಅನ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವೆವಷ್ಟೆ. 
೨೬, ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತಿಜ್ಞನಾದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ 

ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ ದುಷ್ಕಾರ್ಯನನ್ನೆಸಗಿರುವೆ.'' 
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ವಟುರುನಾಚ :. | 

ಸಂತಾಪಮನುತಾಪಂ ನಾ ಭೋಜನಾರ್ಥಂ ದ್ವಿಜರ್ಷಭಾಃ । 
ಮಾಕುರುದ್ವಂ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಸಿದ್ಧೇಃ ನ್ನೇ ಗೃಹಮೇಷ್ಯಥ 1 ೨೭ ॥ 

ನಟುರುವಾಚ :- | 

ದಿನಶೇಷೇಣ ಚಾಸ್ಮಾಕಂ ಪಂಚತಾಂ ಚ ದಿನೇ ದಿನೇ । 
ನಿಷ್ಪತ್ತಿಂ ಯಾತಿ ವಾ ನೇತಿ ತದಸಿದ್ದಮಶೇಷತಃ NSN 
ಅಸಿದ್ಧಂ ಸಿದ್ಧಮಸ್ಮಾಕಂ ಯತ್ತ್ಯ್ಯಯಾ ಸಮುದಾಹೃತಂ | 
ದೃಷ್ಟ್ಟಾಂನೃತಂ ಗತಾಸ್ತತ್ರ ತ್ವಾಂ ಬಧ್ವಾಂಭಸಿ ನಿಕ್ಸಿಷೇ | 1 ೨೯ 

ವಟುರುವಾಚ:-- 

ಭೋಚಭೋ ಶ್ರಣುಧ್ಯಂ ಸರ್ನೇಂತ್ರ ಸೋಪಾಧ್ಯಾಯಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ। 
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಮನು ದುರ್ಧ್ಥರ್ಷಾಂ ಯಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಿಸ್ಮಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 
ಯದಿ ಸಿದ್ಧಮಿದಂ ಸರ್ವಮನ್ನಂ ಸ್ಯಾವಾಶ್ರಮೇ ಗುರೋಃ | 
ಯೂಯಂ ಬಧ್ವಾ ಮಯಾ ಸರ್ವೇ ಕ್ಪೇಸ್ತವ್ಯಾ ನರ್ಮುದಾಂಭೆಸಿ॥ ೩೧ ॥ 
ಅಥವಾಂನ್ನಂ ನ ಸಿ. ಂ ಸ್ಯಾದ್ಭವದ್ಧಿ ರ್ದೃಢಬಂಧನೈಃ | 
ಗುರೋಸ್ತು ಪಶ್ಯತೋ ಬಧಾ ಕ್ಲೇಸ್ತವ್ಯೋಂಹಂ ನರ್ಮದಾಹ್ರದೇ॥೩೨॥ 
ತಥೇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತೇ ಸರ್ವೇ ಸಮಯಂ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ | ' | 
ಸ್ನಾತಾ ಜಾಪ್ಯ ನಿಧಾನೇನ ಭೂತಗ್ರಾಮಂ ತತೋ ಯಯಃ ॥೩೩॥ 

೨೭. ವಟುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ದ್ವಿಜವರ್ಯರೆ! ಕೀವು ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ 
ಸಂತಪಿಸಬೇಡಿರಿ. ಕ್ರಮದಂತೆಅನ್ಸೈವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಮನೆಗೆಹೋಗುವಿರಂತೆ! 

೨೮-೨೯, ವಟುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ :-ನಾವು ದಿನವೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಮಾಡಿದರೂ 
ಸಿದ್ದವಾಗುವುದೊ, ಇಲ್ಲವೊ ಎನ್ನುವಂತಿರುವ ಅಡುಗೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದು 
ಹೇಳುವೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾತನ್ನರಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟ 
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವೆವು. 1. 

೩೦. ವಟುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಸಹಿತರಾದ ವಟು ಗಳೆ! ಮಾಡಲಾಗದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ 
ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವುಂಬಾದೀತು. 

| 
೩೧. ವಟುಗಳೆ! ಗುರುವಿನ ಆಶನುದಲಿ ಅನ್ನನೆಲ್ಲ ಸಿದ ವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು A [Ne ೧೨ ಲ ಎ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ನರ್ಮದಾಜಲದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವೆನು. 
೩೨. ಹಾಗೆ ಅನ್ನವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟ ಗುರುವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ನರ್ಮದಾ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ. 
೩೩. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಹಾಗೆಯೆ ಆಗಲೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ನರ್ಮದೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವಿಧಿಯಂತೆ ಜಪಿಸಿ ಭೂತಗ್ರಾಮಕ್ಸೆ ತೆರಳಿದರು" 
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ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತೇ ವಿಸ್ಮಯಂ ಜಗ್ಮುರ್ನಿಸ್ತ್ಯೃತೇ ಭಕ್ಷ $ಹೋಜನೇ | 

ಷಡ್ರಸೇನ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಹುಕ್ಕಾ ಪೃಥಕ್ ಪ ಪೃಥಕ್ ॥ ೩೪ ॥ 

ತತ; ಸ್ರೋನಾಚ ವಚನಂ ಹೃಷ್ಠ | ಪು್ಟೊ (ದಿ ) ಜೋತ್ತ ಮಃ । 

ವರದೋಸ್ಕಿ ನರಂ ವತ್ಸ ವಃ ಣಂ ಯತ್ತ. ವ ನೋಚಕೇ H ೩೫ ॥ 

ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಸ್ತು ತ ಸೇದಾಃ ಶಾಸ್ಟ್ರಾಣಿ ನಿನಿಧಾನಿ ಚ । 
ಪ್ರತಿಭಾಸ್ಯಂತಿ ತೇ ವಿಪ್ರ ಮುದೀಯೋಸ್ತು ನರಸ್ಕ್ವಯಂ I ೩೬ ॥ 

ಪ್ರಣಮ್ಯ ವಟುಭಿಃ ಸಾರ್ಧಂ ಸ ಚಿಕ್ರೀಡ ಯಥಾಸುಖಂ ! 

ದ್ವಿತೀಯೇ ತು ತತಃ ಸ್ರಾಹ್ತೇ ದಿವಸೇ ನರ್ಮದಾಜಲೇ 1 ೩೭ ॥ 

ಣಿ ಕ್ರೀಡನಾರ್ಥಂ ಗತಾಃ ಸರ್ವೇ ಸೋಷಾಧ್ಯಾ ಯಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ 

35ಃ ಸ ತ್ವಾ ಪಣಂ ಸರ್ವೇ ಭಾಷಯಿತ್ಯಾ, ವಿಧಾನತಃ ॥ ೩೮ ॥ 

ಉಪಾಥ್ಯಾಯಮಥೋವಾಚ ನತ್ವಾ ದೇವಃ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ | 

ಜಲೇ ಪ್ರ ಕ್ಪೀನ ಸಯಾನ್ಯು ದ್ಯ ನಿಷ್ಟ ತಿಜ್ಞಾನ್ ನಟೂರ್ ಸ ಭೋ ॥೩೯॥ 

ತದ್ದೇನಸ್ಯ ನ ಚ ಶ್ರು ತಾ ನಷ್ಟ ಹ "ನಟವೋ ನೃಪ | 

ಗುರೋಸ್ತು ಸಶ್ಯತೋ ರಾಜನ್' ಧಾವಮಾನಾ ದಿಶೋದಶ ॥೪೦॥ 

ನಾಯುವೇಗೇನ ದೇವೇನ ಲುಂಜಿತಾಸ್ತೇ ಸಮಂತತಃ | 

ಭಾರಂ ಬಧ್ವಾ ತು ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಟೂನಾಂ ಚ ನರೇಶ್ವರ 1 ೪೧॥ 

. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಷಡ್ರಸಪೂರಿತವಾದ ಭಳ್ಯಭೋಜ್ಯ ಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗಿರು 

ವದನ್ನು. ಕಂಡು ಆಶ್ರ ರ್ಯಗೊಂಡು ಸ ಪ್ರ ತ್ಯೆ (ಕವಾಗಿ ಹೋಮಿಸಿ ಭುಂಜಿಸಿದರು. 

೩೫. ಅನಂತರ ಉಪಾಧಾ ಯನು ಸ ತೋಷಗೊಂಡು. ಮಗು! ನಾನು 

ನಿನಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾದುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊ. 

೩೬. ನಿನಗೆ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾದ ವೇದಗಳೂ, ನಿನಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ 

ಭಾಸವಾಗುವುವು. ಇದು ನನ್ನ ವರವು?” ಎಂದನು. 

೨೭೨೩೯. ಅವನು ಗುರುವಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ವಟುಗಳೊಡನೆ ಸುಖವಾಗಿ ಆಟ : 

ನಾಡಿದನು. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೊಡಕನೆ ಆಟವಾಡಲು 

ನರ್ಮದಾನದಿಗೆ ಹೋದರು. ಅನಂತರ ವಟುವಾಗಿರುವ ಶಂಕರನು ಪಣವನ್ನು 

ಸ್ಮರಿಸಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯನನ್ನು ವಂದಿಸಿ, ""ಸ್ರಾಮಿ! 

ಪ್ರ ತಿಜ್ಞಾ ಭ್ರ ಷ್ಟ ರಾದ ಈ ವಟುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುನೆನು?? ಎಂದನು. 

೪೦. ಆ “ನಟುಗಳು ಶಂಕರನ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಗುರುವು ನೋಡು 

ಕ್ರಿರುವಾಗಲೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಓಡಿ ಅಡಗಿಹೋದರು. 

೪೧-೪೫. ಶಾಪಾನುಗ್ರ ಹಶಕ್ಕನಾದ ಶಂಕರನು ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ಓಡಿ 

ಆ ವಟುಗಳಿಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ 
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ಶಾಪಾಂನುಗ್ರಹಕೋ ದೇವೋಕ್ಸಿಸತ್ತೋಯೇ ಯಥಾ ಗೃಹೇ | 
ತತೋ ನಿಷಾಡನುಗಮದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತಾನ್ಪರ್ಮದಾಜಲೇ 1 ೪೨ ॥ 
ಗುರುಣಾ ವಟುರುಕ್ಕೋಥ ಕಿಮೇತತ್ಸಾಹಸಂ ಕೃತಂ | 
ಏತೀಷಾಂ ಮಾತೃಪಿತರೋ ಬಾಲಕಾನಾಂ ಗೃಹೇಂ0ಗನಾಃ 1 ೪೩ 
ಯದಿ ಸೃಚ್ಛಂತಿ ತೇ ಬಾಲಾನ್ ಕ್ರ ಗತಾನ್ಮಥಯಾಮ್ಯ್ಮಹಂ | 
ಏನಂ ಸ್ಥಿತೇ ಮಹಾಭಾಗ ಯದಿ ಕಶ್ಲಿನ್ಮರಿಷ್ಯತಿ 1 ೪೪॥ 
ತದಾ ಸೃಕೀಯಜೀವೇನ ತ್ವಂ ಯೋಜಯಿತುಮರ್ಹಸಿ | 
ಮೃತೇಷು ತೇಷು ನಿಸ್ರೇಷು ನ ಜೀವನೇ ನಿಶ್ಚಯೋ ಮೃತಃ 1 ೪೫ ॥ 
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಶ್ಚ ತೇ ನಹ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಮೃತೇ ಮಯಿ | 
ದ್ವಿಜಬಂಧನಮಾತ್ರೇಣ ನರಕೋ ಭವತಿ ಧ್ರುವಂ : 1 ೪೬ ॥ 
ಮರಣಾದ್ಯಾಂ ಗತಿಂ ಯಾನಿ ನ ತಾಂ ನೇದ್ಮಿ ದ್ವಿಜಾಃಧಮ । 
ಏವಮುಕ್ತಃ ಸ್ಮಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ ೪೭ ॥ 
ಭಾರಭೂತೇಶ್ವಕೇ ತೀರ್ಥ ಉಜ್ಜಹಾರ ಜಲಾದ್ದಿಜಾನ್ । 
ಮುಕ್ತ್ವಾ ಭಾರಂ ತು ಜೇನೇನ ಛಾದಯಿತ್ಥಾ ತು ತಾಸ್ಪ್ವಿಜಾನ್ ॥ ೪೮ ॥ 
ಲಿಂಗಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತತ್ರ ಭಾರಭೂತೇತಿ ವಿಶ್ರುತಂ | 
ಮೃತಾಂಸ್ತಾನ್ಸೈ ದ್ವಿಜಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ನಿರಾಕೃತಾ I ೪೯ I 
ಗತಾನಿ ಪಂಚ ವೈ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಶತಾನಿ ವೈ | | 
ತತಃ ಸ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತಾನ್ ಬಾಲಕಾನ್ ಗುರುಃ ॥ ೫೦ ॥ 
ಹ 

ಎಸೆದನು... ಆಗ ಗುರುವು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ವಿಷಣ್ಣ ನಾಗಿ ವಟುವನ್ನು ಕುರಿತು 
ಇಂತೆಂದನು. "ನೀನು ಎಂತಹ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯನನ್ನೆಸಗಿರುವೆ. ಈ ಬಾಲಕರ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು 
ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿ, ಮಹಾತ್ಮನೆ! ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾನನಾದರೂ ಮಡಿದರೆ ನೀನು 
ಅವರಿಗೆ ನಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನಿತ್ತು ಬದುಕಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. . ಆ ವಟುಗಳು 
ಮಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಜೀನಿಸಲಾಕೆನು. 

೪೬. ನಾನು ಮೃತನಾದರೆ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯುಂಟಾಗುವುದು. ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನರಕವು ಸಂಭವಿಸುವುದು. 
೪೭-೫೧, ಮರಣದಿಂದ ಯಾವ ಗತಿಯುಂಬಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನಾನರಿಯೆ.” ಗುರುವು ಹೀಗೆನ್ಸಲು ಮಹೇಶ್ವರನು ನಕ್ಕು ಭಾರಭೂತೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಅವರು ಮೃತರಾದರೆಂದು ತೋರಿಸಿ ಭಾರಭೂತೇಶ್ವರಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದನು. ಐನೂರು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಗಳೂ 
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ನಾನ್ಯ ಸ್ಯ ಪಸ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ ರೇವಂ ಸ್ಕಾ ದೀಶ್ವ ರಂ ನಿನಾ | 

ಜ್ಞಾತ್ವಾ "ತಂ ದೇನದೇನೇಶಂ ಪ್ರ ಣಾಮನುಕರೋದ್ದಿ ಜಃ 1 ೫೧॥ 

ಅಜ್ಞಾ ಸೇನ ಮುಯಾ ಸರ್ವಂ ಯದುಕ್ತ ೦ ಸರಮೇಶ್ವ ಸ | 

ಅಪ್ಪಿ ಯಂ ಯತ್ರ ತಂ ಸರ್ವಂಕ್ಸೈ ಂತವ್ಯಃ ೦ ತನ್ಮ ಮಹ ಭೋ 1 ೫೨ ॥ 

ದೇನ ಉವಾಚ” ಕ 

ಭಗವನ್ ಗುರುರ್ಭವಾನ್ಹೇವೋ ಭವಾನ್ಮಮ ಸಿತಾಮಹಃ । 

ನೇದಗರ್ಭ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಲಿದ್ವ್ಯತಿಕ್ರಮಃ 1 ೫೩ ॥ 

ಜನಿತಾ ಚೋಪನೇತಾ ಚ ಯಸ್ತು ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ । | 

ಅನ್ನದಾತಾ ಭಯತ್ರಾತಾ ಪಂಚೈ ತೇ ಪಿತರಃ ಸ್ಮೃತಾಃ 1 ೫೪ ॥ 

ನಿನಮುಕ್ತ್ವಾ ಜಗನ್ನ್ನ ಥೋ ನಿ ನಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾಣಮಾನತಃ | 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥ ಜಗಾಮಾಶು ತೆ ) ಲಾಸಂ ಧರಣೀಧರಂ i ೫೫ ॥ 

ತದಾಪ್ರಭೃತಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ಭಾರಭೂತೀತಿ ನಿಶ್ರುತಂ | 

ನಿಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಮಹಾಪೂತಕನೂಕನಂ 1 ೫೬ ॥ . 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಪುನರ್ನ್ಯತ್ತಮಿತಿಹಾಸಂ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ। 

ಸರ್ವಸಾಸಹರಂ ದಿವ್ಯ ನೇಕಾಗ್ರಸ್ತ ೦ ಕೃಣುಷ್ಠ ತತ್ 1 ೫೭ ॥ 

ಸರಿಹಾರವಾದುವು. ಅನಂತರ ಆ ಗುರುವು ಆ ಬಾಲಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ಗೊಂಡು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರರಿಗೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಬ ವೆಂದರಿತು 

ಆ ಶಂಕರನನ್ನು ವಂದಿಸಿದನು. 

೫೨. ಸಾ ಮಿ! ನಾನು ತಿಳಿಯದೆ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ಅಹಿತ 

ವನ್ನೂ ಕೃನಿಸು' 5» ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. | 

೫೩. ಶಂಕರನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: :--ಪೂಜ್ಯನೆ |! ನನಗೆ ಗುರುವಾದ ನೀನು 

ದೇವತೆಯೂ, ಪಿತಾಮಹನೂ ಆಗಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾ ರನು. ಈಗ ಯಾವ 

ವ್ಯ ಶಿಕ ಮನವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 

೫೪. ಜನ್ಮಕ್ಸೆ ಕಾರಣಕೂ, ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ ನನೂ, ನಿದ್ಯೊ (ಪದೇಶ 

ಕನೂ, ಅನ್ನವನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದವನೂ, ಭಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿ ಸಿದವನೊ ಎಂಬ 

ಈ ಐವರೂ ತಂದೆಗಳೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. 

೫೫. ಜಗನ್ನಾ ಥನಾದ ಶಂಕರನು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಷ್ಣು ಶರ್ಮನನ್ನು 

ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೆ ಕೈಲಾಸಪ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. 

೫೬. ಅದು ಮೊದಲ್ಲೊ ಂಡು ಆ ತೀರ್ಥವು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಭಾರಭೂತಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. 

೫೭. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಸ್ತಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ನೀತು ಅದನ್ನು. ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳು. 
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ಪುರಾ ಕೃತಯುಗಸ್ಯಾದೌ ವೈಶ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ನಹಾಮನಾಃ । 
ಸುಕೇಶ ಅತಿ ವಿಖ್ಯಾತಃ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋಂತಿಧಾರ್ಮಿಕಃ 1೫೮ ॥ 
ಸೋಮುಶರ್ಮೆೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತೋ ಯಜುಃ ಪೃಥುಲಲೋಚನಃ । 
ಸಸಖಾಯಂ ವಣಿಕ್ಟುತ್ರಂ ಕಂಚಿಚ್ಚಸ್ರೇ ದರಿದ್ರಿ ಣಂ 1೫೯॥ 
ಸಹದೇವಮಿತಿ ಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಕೋವಿದಂ | 
ಏಕದಾ ತು ಸಮಂ ತೇನ ವ್ಯವಹಾರನುಚಿಂತಯತ್ 1೬೦॥ 
ಸಖೇ ಸಮುದ್ರಯಾನೇನ ಗಚ್ಛಾವೋ ತರಣೈಃ ಶುಭೈಃ । 
ಭಾಂಡಂ ಬಹುಸಮಾದಾಯ ಮದೀಯೇ ದ್ರವ್ಯಸಾಧನೇ ॥1೬೧॥ 
ಪರಂ ತೀರಂ ಗಮಿಷ್ಕಾವ ಉತ್ಕೃರ್ಷಸ್ತ್ವಾನಯೋಃ ಸಮಃ । 
ಇತಿ ತೌ ಮಂತ್ರ ಯಿತ ತು ಮಂತ್ರನತ್ಸಮಭೀಪ್ಸಿತಂ 1 ೬೨ ॥ 
ಸರ್ವಂ ಪ್ರಯಾಣಕಂ ಗೃಹ್ಯ ಹ್ಯಾರುದ್ದೋ ಲನಣೋದರಧಿಂ । 
ತೌ ಗತ್ವಾ ತು ಪರಂ ಭಾಂಡಂ ನಿಕ್ರೀಯ ಪುರತಸ್ತದಾ | ೬೩ ॥ 
ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಬಹುಸುವರ್ಣಂ ಚ ರತ್ನಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ | 
ನಾನಂ ತಾಂ ಸಂಗತಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾವಾರುರೋಹತುಃ ॥ ೬೪ ॥ 
ನಾನಮಂತರ್ಜಲೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿಶೀಥೇ ಸ್ಪರ್ಣಸಂಭೃತಾಂ | 
ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತು ಸೋಮಶರ್ಮಾಣಮುತ್ಸಂಗೇ ಕೃತಮಸ್ತಕಂ ! ೬೫ ॥ 

೫೮-೬೦. ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ 
ನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕನೂ, ನಿಶಾಲನೇತ್ರನೂ, ನಿಷ್ಪಪಟಯೂ ಆದ 
ಸೋಮಶರ್ಮನೆಂಬ ಪುತ್ರನಿದ್ದನು. ಅವನು ದರಿದ್ರನೂ, ಸಕಲಕಾರ್ಯ 
ನಿಪುಣನೂ ಆದ ಸಹದೇವನೆಂಬ ಓರ್ವ ವೈಶ್ಯಕುಮಾರನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹಮಾಡಿ 
ದನು. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಅನನೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಆಲೋಚಿ 
ಸಿದನು. 

೬೧-೬೪, ಅದರಂತೆ ಅವನು, “ಮಿತ್ರಕೆ! ನನ್ನ್ನ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹಳ 
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಯಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 
ಲಾಭವು ನಮ್ಮಾರ್ನರಿಗೂ ಸಮಾನನಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಅವನೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ 
ಆದರಂತೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯಾಣವಸ್ತುಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲವಣ 
ಸಮುದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ಮತ್ತೊಂದು ದಡವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 
ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಹು ಸುನರ್ಣವನ್ನ್ಯೂ ವಿವಿಧ ರತ್ನಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊರಟರು. 

೬೫-೬೬. ಸಹದೇವನು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನಾವೆಯನ್ನೂ, ತನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ 
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ಶಯಾನಮುತಿನಿಶ್ಚಸ್ತಂ ಸಹದೇವೋ ವ್ಯಚಿಂತಯತ್ | 

ಏಷ ನಿದ್ರಾ ವಶಂ “ಮಾತೋ ಮಯಿ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಿಧಾಯ ವೈ ॥ ೬೬ ॥ 

ಅಸ್ಕಾ :ಧಿೀನಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ದ್ರವ್ಯ ರತ್ನ ನುಶೇಷರಃ | 

ಉತ್ತ 'ರ್ನಾರ್ಧಂ ತು ಮೋ ದದ್ಯಾತ್ತತ್ರಗೆ್ವಾ ಥನಾ ನನಾ 1 ೬೭ ॥ 

ಇತಿ ಇಶಿತ್ಯ ಮನಸಾ ಪಾಸಸ್ತಂ ಲನಣೋದಧೌ । 

ಚಿಕ್ಲೇಷ ಸೋಮಶರ್ಮಾಣಂ ಪಾಸಪಧ್ಯಾತೇನ ಚೇತಸಾ ॥ ೬೮ ॥ 

ಉತ್ತೀರ್ಯ ತರಣಾತ್ತಸ್ಮಾದ್ದತ್ಕಾ ಸಂಗೃಹ್ಯ ತದ್ದನಂ | 
ತತಃ ಕತಿಸಯಾಃಹೋಭಿಃ ಸಂಯಖಕ್ತ್ಃ ಕಾಲಧರ್ಮಣಾ 1೬೯॥ 

ಗತೋ ಯಮಪುರಂ ಘೋರಂ ಗೃಹೀತೋ ಯಮುಿಂಕಕೈಃ । 
ಸ ನೀತಸ್ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಯತ್ರ ಸಂತಪತೇ ರನಿಃ 1 ೭೦ ॥ 
ಕೃತ್ವಾ ದ್ವಾದಶಧಾತ್ಮಾನಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರಲಯೇ ಯಥಾ | 

ಸುತೀಕ್ಸ್ಟಾಃ ಕಂಬಿಕಾ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಶ್ನಾನಃ ಸುದಾರುಣಾಃ 1 ೭೧ ॥ 

ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹಾವ್ಯಾಲಾ ವ್ಯಾಹಘ್ರಾ ಯತ್ರ ಮಹಾನೃಕಾಃ । 

ಸುತಸ್ನಾ ವಾಲುಕಾ ಯತ್ನ ಕನುದಾ ತೃಷಾ ತಮೋ ಮಹತ್ ॥ ೩೨॥ 
ಲಿ ಖು 1% ಲ್ | | 

ಯಿಂದ ಮಲಗಿರುವ ಸೋಮಶರ್ಮನನ್ನೂ ಕಂಡು ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದನು. 
“ ಈ ಸೋಮಶರ್ಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. | 

೬೭, ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನೆ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದಮೇಲೆ 

ಇವನು ಲಾಭದ ಅರ್ಧಭಾಗವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡುವನೊ ಇಲ್ಲವೊ. 

೬೮. ಪಾಪಿಯಾದ ಸಹದೇವನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಪಾಸಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಸೋಮಶರ್ಮನನ್ನು ಲವಣಸಮುದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಎಸೆದನು. | 

| ೬೯. ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರ ವನ್ನು "ದಾಟ ಆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಕೆಲವು ಕಾಲದಮೇಲೆ ಮಡಿದೂ ಹೋದನು. 

೬೩0೦-೭೨. ಬಳಿಕ ಯಮದೂತರು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆಜೊಯ್ದ ರು. ಅಲ್ಲಿ 

ಅವರು, ಸೂರ್ಯನು ಹನ್ನೆ ರಡು ವಿಧನಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಪ್ರಳಯಕಾಲ 

ದಂತೆ ಸಂತಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು. 

ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳೂ, ಭಯವನನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ 

ನಾಯಿಗಳೂ, ಹರಿತವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಹಾವುಗಳೂ, ಹುಲಿಗಳೂ, ದೊಡ್ಡ 

ತೋಳೆಗಳೂ, ಕಾದ ಮರಳೂ, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳೂ, ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯೂ 

ತುಂಬಿದ್ದು ವು. | | | 
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ಪಾನೀಯಸ್ಕ ಕಥಾ ನಾಸ್ತಿ ನ ಭಾಯಾ ನಾಶ್ರಮಃ ಕ್ರ ಜಿತ್ | 
ಅನ್ನ ೦8 ಸಾನೀಯಸಹಿತಂ ಯಾವತ್ತದ್ರಿ ) ಯತೇ ನಿಷ 1 ೭೩ ॥ 
ಭಾಯಾಂ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಮಾನಾನಾಂ ಭೃ ಶಂ ಜೃಲತಿ ಪಾವಕಃ । 
ತೈ ರ್ದಹ್ಯ ಮಾನಾ ಬಹುಶೋ ನಿಲನೂತ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ 1 ೭೪ ॥ 
ಹಾ ಭ್ರಾ 'ತರ್ಮಾತಃ ಪುತ್ರೇತಿ ಪತಂತಿ ಪಥಿ ಮೂರ್ಥ್ಛಿತಾಃ । 
ಇತ್ವಂ `ಸೂತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಸ ನೀತೋ ಯನಮಕಂಶರೆ,ಃ !1 ೭೫ ॥ 
ಯತ್ರ ತಿಷೃತಿ ದೇವೇಶಃ ಪ್ರಜಾಸಂಯಮನೋ ಯಮಃ । 
ತೇದಾ ಸರದೇಶೇ ತಂ ಮುಕ್ತಾ ಎ36 ಚಚಕ್ಟುರ್ಯಮಕಿಂಕರಾಃ: ॥ ೭೬॥ 
ಬದ್ಧಾ | ತೆಂ ಗಲಸಾಶೇನ ಹ್ಯಾ ನಂ ನಾತ ತ್ರಘಾತಿನಂ | 
ಅನದನಿರಯ ದೇವೇಶ ಬುದ್ದ. 3 ಯದನೆಂತರಂ 1 ೭೭ ॥ 
ಯಮ ಉವಾಚ: 

ನತು ಪೂರ್ವಂ ಮುಖಂ ದೃಷ್ಟಂ ಮಯಾ ನಿಶ್ಚಾಸಘಾತಿನಾಂ । 
ಯೇ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿಣಃ ಸಾಪ್ಟಾಸೆ ಸ್ಪೇಷಾಂ ಕಂ ಶಾಸನಂ ಭವೇತ್ ॥ ೭೩೮ ॥ 
ಚುಷಯೊರತ್ರ- ನಿಚಾರಾರ್ಥಂ ನಿಯುಕ್ತಾ ನಿಪುಣಾಃ ಸ್ಥಿತಾಃ । 
ತೇ ಯತ್ರ ಬು ನ ನತೇ ತತ್ರ EN ಪಥ್ಯ ೦ ಮಾ ನಿಚಾರ್ಯತಾಂ ॥೭೯॥ 

೭೩. ನೀರೂ, ನೆರಳೂ, ಆಶ ಶ್ರಮವೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಿಂದ 
ಸಹಿತನಾದ ಅನ್ನದೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿಷವನ್ನೇ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. 

೭೪, ನೆರಳನ್ನು ಬೇಡುವವರ ಮೇಲೆ ಅಗ್ಟಿಯು ಅತ್ಯ ತವಾಗಿ ಕಾಯು 
ತ್ರಿದ್ದಿ ತು. ಅದರಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೋಳಾಡು 
ತಿದ 

೭೬-೭೭, ಆ ಯಮಭ ತ್ಯರು ಯಮನೆಡೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು 
ಹೋಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ ವನ್ನು pd ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ರಿಸಿ, ಪ್ರಭೂ! ಇವನು 
ಮಿತ್ರನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವನು. ಅವಗೆ ಮುಂಡೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು 
ನಿಶ್ಚ 'ಯಿಸು' > ಎಂದರು. 

೭೮-೭೯. ಯಮನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ನಾನು ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹಿಗಳಾದ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ ಶಿಕೆ ಯು 
ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿಪುಣರಾದ ಖುಷಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ 
ರುವೆನು. ಅವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳುವರೊ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಯು ಹಾಕೆರೆಂದು ಹೇಳುವಕೊ 
ಅಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಎಸೆ ಸಿಯಿರಿ. ವಿಚಾರಮಾಡಬೇ ಡಿರಿ. 
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ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಸ್ತೇ ತನಾದಾಯ *ಂಕರಾಃ ಶೀಘು »ಗಾಮಿನಃ | 

ಮುನೀತಾಂಸ್ತ್ರ ತ್ರ ತಾನೂಚುಸ್ತ ೦ ನಿವೇದ್ಯ ಮಮಾಜ್ಞ ಯಾ 1! ೮೦ ॥ 

ದ್ವಿಜಾ ಅನೇನ ನಂತ್ರ ೦ ಸ್ವಂ ಸ್ತ ಸುಪ್ತಂ ನಿಶಿ ಘಾತಿತಂ" | 

ನಿಶ್ವಸ ಸ್ವಂ ಧನಲೋಫೇನ ಕೂ ದಂಡೋಂಸ್ಕ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ 1 ೮೧॥ 
ಮನಯ ಊಚುಃ 

ಸ್ಟಸೂರ್ವಮಸ್ಮಾ ಭಿರ್ವದನಂ ಮಿತ್ರಘಾತಿನಾಂ । 

ದ ತ್ವ್ವ “ಇಟಾಂತಕೇ ಪೆ ಹ್ಯೇನಂ ಶೃ ಬಂತು ಗತಿಮಸ್ಕ ತಾಂ 1 ೮೨॥ 

ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಅಕೆ ನಿಚಾರ್ಯಾ" ಬುಷಯಶ್ಚ ಹರಸ ನರಂ | 

ಆಹೂಯ ಯಮದೂತಾಂಸ್ತಾನೂಚುರ್ಜ್ವಾಹ್ಮಣಪುಂಗವಾಃ ॥ ೮೩ ॥ 

ಆಲೋತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವೇದಾಃ ಸಾಂಗಾಃ ಸ್ಮೃತೀರಪಿ | 

ಪ್ರರಾಣಾನಿ ಚ ಮಾಮಾಂಸಾ ದೃಷ್ಟಮಸ್ಮಾಭಿರತ್ರಚ ॥ ೮೪ ॥ 

ಬ್ರಹ್ಮಫ್ನೇ ಚ ಸುರಾಹೇಚ ಸೆ ಸಯ ಗುರ್ಹಂಗನಾಗ ಮೇ। 

ನಿಷ್ಮಿ ತಿರ್ನಿಹಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ ಕೃತ ತಪ್ಪು € ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ್ಕ ತ್ರಿ$ ॥ ೮೫ ॥ 

ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಘ್ನಾಶ್ಚ ಶ ಗುಸುಘ್ನಾ ಶ್ರ ಹೀ ಬಾಲಬ್ರ ತೆ ಹಾತಿನಃ 

ನಿಹಿತಾ ನಿಷ್ಕೃತಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕ ತಪ್ಪೇ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷ ಸೃತಿ _॥ ೮೬॥ 

೮೦. ಯಮನು ಹೀಗೆನ್ಸಲು, ಆ ಭೃ ತ್ಯರು ಬೇಗನೆ ಅವ ನನ್ನು ಕರೆದು 

ಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಯಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇಂತೆಂದರು. 
೮೧. "ಮುನಿಗಳ! ಇವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಲಗಿರುವ 

ಮಿತ್ರನನ್ನು ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯು 

ನಿಹಿತವಾಗಿರುವುದು??? | 

೮೨. ಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೊಂದವರ 

ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವನ ಗತಿಯನ್ನು 

ಕೇಳಿರಿ. 

೮೩-೮೪, ಆ ಮುನಿವರ್ಯರ: ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ 

ಯಮದೂತರನ್ನು ಕರೆದು ಇಂತೆಂದರು: "ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಂಗವೇದ, 

ಸ್ಮೃತಿ, ಪುರಾಣ, ನಿನಾಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. 

೮೫. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಫ್ಸು, ಸುರಾಪಾಯಿ, ಕಳ್ಳ, ಗುರುಪತಿ ಯನ್ನು 

ಸೇರಿದವನು ಇವರಿಗೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ರಿತ್ತವು ನಿಹಿತನಾಗಿರುವುದು. ಕೃತಫುತಿಗೆ 

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ತ ನು ನಿಹಿತವಾಗಿಲ್ಲ. | 

೮೬. ಪ್ರೀ, ಗುರು, ಬಾಲ, ಬ್ರಾ ತ್ರಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಂದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ 

ಶಿತ್ರವು ನಿಶಿ ಬತವಾಗಿದೆ. ಕೃತಫೆ ನಿಗೆ ನಿಹಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಮಾನೀಕೂಪತಡಾಗಾನಾಂ ಭೇತ್ತಾರೋಯೇ ಚೆ ಪಾಪಿನಃ ! 
ಉದ್ಯಾನನಾಟಕಾನಾಂ ಚ ಛೇತ್ತಾರೋ ಯೇ ಚ ದುರ್ಜನಾಃ ॥ ೮೭॥ 
ದಾನಾಗ್ನಿದಾಹಕಾ ಯೇ ಚ ಸತತಂ ಯೇಃಸುಹಿಂಸಕಾಃ | 
ನಾ ಸಾಂಪೆಹಾರಿಣೋ ಯೇ ಚ ಗರದಾಃ ಸ್ಪಾನಿವಂಚಕಾಃ 1 ೮೮ ॥ 
ಮಾತಾ ನಿತೃಗುರೂಣಾಂ ಚ ತಾ ಗಿನೋ ದೋಷ ದಾಯಿನಃ। 
ಸ [ಭತ ವಂಚನ ಯಾ ಸ್ರೀ ಗರ್ಭಪ ಶೃಘಾತಿನೀ 1೮೯॥ 
ನಿನೇಕರಹಿತಾ ಯಾಸಿ ಸ್ರೀ ಯಾಂ ಸಾತಾ ಫೋಜನೇ ರತಾ । 
ದಿ ್ವಕಾಲಭೋಜನರತಾಸ್ತ್ರ ಥಾವೈ ಷ್ಣ 'ಸವಾಸರೇ i Fon 
ತಾಸಾಂ ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಗತಿದೃ ೯ಷ್ಟಾ ನ ತು ವಿಶಾ ಮ ಸಘಾತಿನಾಂ 
ವಿಶಾ ) ಸಘಾತಿನಾಂ ಪ್ರ ಪುಂಸಾಂ ಬುತ್ರ ದ್ರೊ ಹಳ್ಳ ಶಾಂ ತಥಾ I Fon 
ತೇಷಾಂ ಗತಿರ್ನ ವೇದೇಷು ಪುರಾಣೇನು ಚಕಾ ಕಥಾ। 
ಇತಿ ಸಿ ತೇಷು ಪಾಹೇಷು ಗತಿರೇಷಾಂ ನ ವಿದ್ಯ ತೇ Fn 
ನಾಂನ್ಯಾ ಗತಿರ್ಮಿತ್ರ ಹನನೇ ನಿಶ್ವಸ್ತಫ್ನೇ ಚ ನಃ ಶ್ರುತಂ | 
ಇತೋ ನೀತ್ಕಾ ಯೌಮದೂತಾ ಏನಂ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸ ಘಾತಿಸಂ ll ೯೩ ॥ 
ಕಲ ಬಶೋಟಶತಂ ಸಾಗ್ರಂ ಸರ್ಯಾಯೇಜ ಪೃಥಕ್ ಪೃ ಥಕ್ | 
ನರಕೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು ತ್ರಿಂಶತ್ಕೊ ೀಟಿಷು ಸ ಸಂತ್ಯ ಯಾ 1 ೯೪॥ 
ಕ್ಸಿ ,ತಾಮೇಷ ಮಿತ ಶ್ರಘ್ಯೊ ನಿಚಾಕೋ ಮಾ ನಿಧೀಯತಾಂ 
ಇತಿ 3 ವಚನಂ ಕು ತ್ವಾ ಕಿಂಕರಾಸ್ತ್ರ ೦ ನಿಗ ಹ್ಯ ಚ 1 ೯೫ ॥ 

Ce ಪ ರಾ ರ್ರ ಫಾ ಹಪ್ 

a 

೮೭-೯೨. ಬಾವಿ, ಕೊಳ್ಳ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪಾಪಿಗಳು, ಉದ್ಯಾನ 
ವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ ದುರ್ಜನರು, ದಾವಾಗಿ ದಾಹಕರು, ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸಕರು, ನ್ಯಾಸಾಪ 
ಹಾರಿಗಳು, ವಿಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶೈವರು, ಸ್ತಾ ಮಿನಂಚಕರು, ಮಾತೃ. ಪಿತ್ಛ, ಗುರು 
ಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರು. ನೋಡವನ. _ಂಟುಮಾಡಿದವರು ಇವರಿಗೂ, ತನ್ನ ಪತಿಗೆ 
ಮೋಸಮಾಡಿದವಳು, ಗರ್ಭವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದವಳು, ನಿವೇಕವಿಲ್ಲದವಳ್ಳು. ಸಾ ಸ್ನಾನ 
ಮಾಡದೆ ಭೋಜನಮಾಡಿದವಳು, ವಿಷ ಷ್ಠು ವಿನ ದಿನ (ಏಕಾದಶೀ ದಿನ) ಏರಡು 
ಬೇಳೆ ಭುಜಿಸಿದವಳು ಇವರಿಗೂ ಪ ಪ್ರಾ ಯಶ್ಚಿತ ತ್ತನಿದೆ, ವಿಶಾ ್ರಿಸಘಾತುಕರ್ಯೂ, 
ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿಗಳೂ ಆದವರಿಗೆ ನೇವಪುರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿಯು. ವಿಹಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 
ಹೀಗಿರಲು ಈ ಪಾಪಿಗೆ ಗತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

೯೩-೯೭. ಮಿತ್ರನನ್ನು ಕೊಂದ ಈ ನಿಶ್ವಾಸಘಾತು ಕಸಿಗೆ ಬೇಕೆ ಗತಿಯನ್ನು 
ನಾವು ಕೇಳದಿರುವುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ನೂರು 
ಕೋಟ ಕಲ್ಪಗಳಕಾಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂವತ; ಕೋಟ ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ. 
ನಿಚಾರಮಾಡಜೇಡಿರಿ. ಸಂ ಭೃ ತ್ಯ ರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ೇ ಅವನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ 
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ಯತ್ರ ತೇ ನರಕಾ ಹೋರಾಸ್ತತ್ರ ಕ್ಸೇಪ್ಪುಂ ಗತಾಸ್ತತಃ | 
ತೇ ತಮಾದಾಯ ಹಿ ನರಕೇ ಘೋರೇ ರೌರವಸ ಜ್ಜ ತೇ I ೯೬॥ 

ಚಿಕ್ಸಿಪುಸ್ತತ್ರ ಸಾಸಿಷ್ಠಂ ಕ್ಸಿಹ್ನೇ ರಾವೋಭವನ್ಮ ಹಾನ 

ನರಕಸ್ಥಿತ ತಜ್ಯೂತೇಷು 'ನೋತ್ತವ್ಕೋ ನೈನ ಪಾಪಕೃ ತ್ NF 
ಅಸ್ಯ ಸಂಸ್ಪರ್ಶನಾದೇವ ನೀಡಾ ಶತಗುಣಾ ಭವೇಶ್ | ೨. 

ಯಥಾ ನ್ಯಥಾಂ ಸಿಕಾಸ್ಟ್ರೃಶ್ಚ ಸಮಿದ್ದೈ ರ್ದಹನಾತ್ಮಕೈಃ nec 

ಭವತಿ ಸ್ಪರ್ಶನಾತ್ತಸ್ಯ ಕಿಮೇತೇನ ಮೃತಾಮಲಂ | 
ಯಥಾ 'ಹುರ್ಜನಸಂಸರ್ಗಾತ್ಸುಜನೋ ಯಾತಿ ಲಾಘನಂ : ue 

ಸನ್ನಿಧಾನಾತ್ತಥಾಸ್ಕಾಶು ಕ್ಲತೇ ಕ್ಲಾರಾನಸೇಚನಂ | 
ಪ್ರಸಾದಃ ಕ್ರಿಯತಾಮಾಶು ನೀಯತಾಂ ನರಕೇಂನ್ಯತಃ 1 ೧೦೦ ॥ 

ಏನಮುಕ್ತಾಸ್ತತಸ್ತೈಸ್ತು ಗತಾಸ್ತೇ ತ್ವಶುಚಿಂ ಪ್ರತಿ... 
ತತ್ರ ತೇ ನಾರಕಾಃ ಸಂತಿ ಪೂರ್ವನತ್ತೇಂಸಿ ಚುಕ್ರಶುಃ 1 ೧೦೧ ॥ 

ಏನಂ ತೇ ಕ*ಂಕರಾಃ ಸರ್ವೇ ಪರ್ಯೆಟನ್ಸ್ನರಕಮಂಡಲೇ | | 

ನರಕೇಪಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಪಾಪಸ್ಯ ದುರ್ನುಕೇಃ | ॥ ೧೦೨ ॥ 
ಯದಾ ತದಾ ತು ಠೇ ಸರ್ಮೇಂ ತಂ ಸ್ಕೈ ಹ್ಯ ಯನುಸನ್ನಿ ಥ್ | 
ಗತ್ವ್ವಾ ನಿನೇದ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಂ. ಯದುಕ್ತ ನಾರಕ್ಕೆ ರ್ನರೈ 
ನರಕೇ ನಸ್ಸಿ ತಿರ್ಯಸ ಚ ತಸ್ಯ ಕಂ ಕ್ರಿಯತಾ ೦ ಔಡ ॥ ೧೦೩ ॥ 

ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ರೌರವನೆಂಬ ಘೋರನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲು, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ 

ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಈರೀತಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಬ್ದವುಂಬಾಯಿತು, ಈ ಪಾಪಿಯನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. | 

೯೮-೧೦೦. ಇವನ ಸ್ಪ ರ್ಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ 

ಗಳಿಂದಾಗುವ ವ್ಯ ಥೆಯಃ ಅಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರೊ ವ್ಯಥೆಯು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೂರು 

ಮಡಿಯಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಿ ದೆಯಲ್ಲ ವ ಯಾನ ಪಾಪವನ್ನು” ಮಾಡಿದಾ ನೆ? 

ದುರ್ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಸಜ ಜ್ವನನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಲಾಘವವನ್ನು ಹೊಂದು 

ತ್ರಿರುವೆವು. ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ 
ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು "ಬೇಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುರಿ, 22 | 

೧೦೧. ಅವರು ಹೀಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಲು, ಆ ಯಮಕಿಂಕರರು ಅವನನ್ನು 
ಅಶುದ್ಧವಾದ ಬೇರೊಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿರುವ ನರಕ 

ನಾಸಿಗಳೂ ಹಿಂದಿನ ನಾರಕಿಗಳಂತಯೇ ಕಿರಿಚಿಕೊಂಡರು. 

೧೦೨. ಹೀಗೆ ಆ ಯಮಕಿಂಕರರೆಲ್ಲರೂ ನರಕಗಳ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿ 

ಸಿದರು. : ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಯಾದ ಆ ಪಾಪಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾ ) ಫವಿರಲಿಲ್ಲ. 

೧೦೩. ಆಗ ಆ ದೂತರು ಅವನನ್ನು ಯಮನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 
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ಯಮ ಉವಾಚ ;-- 

ಪಾಸಿಷ್ಠ ಏಷ ವೈ ಯಾತು ಯೋನಿಂ ತಿರ್ಯಜಕ್ನಿಷೇನಿತಾಂ | 
Ww 

ಕಾಲಂ ಮುನಿಭಿರುದಿ ಷ ಷ್ಟಃ ತಿರ್ಯಗ್ಯೋನಿಂ ಪ್ರ ವೇಶ್ಮ ತಾಂ il ೧೦೪ ॥ 

ಏವಮುಕ್ತೇ ತು ನಚನೇ ಪ್ರಜಾ ಸಂಯನುನೇನ ಚ । 
ಸ ಗತಃ ಕ್ರ ಮಿತಾಂ ಸಾಪೋ ವಿಷ್ಠಾಸು ಚ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ॥ ೧೦೫ ॥ 
ತತೋಂಸೌ ದಂಶಮಶಕಾಸ್ಟಿಪೀಲಿಕಸಮುದ್ಭವಾನ್ | 
ಯೂಕಾ ಮತು ಸ ಕಾಢ್ಯಾಂಶ್ಚ ಗತ್ವಾ ಸಕ್ಸ ತ್ವಮಾಗತಃ lH ೧೦೬ ॥ 
ಸ್ಥಾವರತ್ವಂ ಗತಃ ಸಶ್ಚಾತ್ರಾ ಸಾಣತ್ರ ೦ ತತಃ ನರಂ | | 
ಸರೀಸೃ ಸಾನಜಗರನರಾಹನ್ನು ಗಹಿ ನಃ 1 ೧೦೭ ॥ 
ವೃ ಕಶಾ ಹನಮಿರೋಸಾ ೦ಶ್ಚ ಶಾಕರೀಂ ಗ್ರಾಮಜಾತಿಕಾಂ | 
ಯೋನಿನಾಶ್ಶ ತರೀಂ ಪ್ರಾ ಸ್ಯ ತಥಾ ಮಹಿಸಸಂಚವಾಂ I ೧೦೮ ॥ 
ಏತಾಶ್ವಾಃನ್ಯಾ ಸ ಬಹಿ ರೈ ಸ್ರಾಪಯೋನೀಃ ಕ್ರಮೇಣ ವೈ । 
ಸತಾ ಯೋನೀರನುಸ್ರಾ ಪ್ಕ ಧುರ್ಹೋಂಭೂದಾ. ರವಾ ಹಳ 1 ೧೦೯ ॥ 

ಜು ಸ ಗೃಹೇ ಸ ಸಾರ್ಥಿನೇಶಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕಸ್ಯ ಯಶಸ್ವಿನಃ । 
ಸ ದ ಷ್ಟ್ಟ್ಯಾ ಕಾರ್ತಿಕೀಂಪ ್ರಿಫಸ್ತಾಮೇಕದಾ ನೃ ನಸತ್ತ ಮಃ iH ೧೧೦ ॥ 
ಸ್ರಕೋಟಶಂ ಸಮಾಹೂಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣಾಂಶ್ಚ ತಥಾ 'ಬಹೂನ್ 
ನ ಗೆ ಹೇ ಹಾರ್ತಿಕೀಂ ಕುರ್ಯಾಡೇತನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಶ್ರು ತೆಂ 1 ೧೧೧ ॥ 

ಹೇಳು ಎಂದರು 

೧೦೫. ಯಮನು & ಹೀಗೆ 1 ಪಾವಿಯು ಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿ ತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. 

೧೦೬-೧೦೮. ಅನಂತರ ಅವನು ನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆ, ಇರುನೆ, ಹೇನು, 
ತಿಗಣೆ, ಪಕ್ಸಿಯ ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಾದನು. 'ತರುವಾಯ ಸರಿಯುವ 
ಪ್ರಾಣಿ, ಜಗರ, ನರಾಹ, ಮೃಗ, ಆನೆ, ತೋಳ, ನಾಯಿ, ಕತ್ತೆ, ಒಂಟಿ 
ಗಾಮ ಸೂರಕ, ಹೇಸರಕತ್ತೆ | ಕೋಣಗಳ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನನನ ಸಿ ತಾಳಿದನು. 

೧೦೯-೧೧೧. ಹೀಗೆ ಅವನು ಈ ಯೋ 'ನಿಗಳನ್ನೂ ಇತರ ಬಹುವಿಧ 
ಯೋನಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಗಿ ಹುಟ್ಟ, “ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕನೂ, . 
ಕೀರ್ತಿವಂತನೂ ಆದ ರಾಜನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೆ ಸೇರಿದನು. ಆ ಬಜ ನು ಒಂದಾ 
ನೊಂದು ದಿನ ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸವು ಬರಲು ಪುರೋಹಿತರನ್ನೂ, ಬಹುಮಂದಿ 
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ಸಮೇತಾ ಕುತ್ರ ಯಾಸ್ಯಾಮ ಇತಿ ಬ್ರೂತ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ 

ಯೋ ಗೃಹೇ ಕಾರ್ತಿಕೀಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಸ್ನಾನವಾನಾದಿನರ್ಜಿತಃ I ೧೧೨ ॥ 

ಸಂವತ್ಸರಕೃತಾತ್ಪುಣ್ಯಾತ್ಸ ಬಹಿರ್ಭವತಶಿ ಶ್ರು ತಿ 1 

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ನಗುಹಾಸ್ಕಿತ ತಂ 1 ೧೦೩ ॥ 

ಸಹಿತಾಸ್ತತ್ರ ಗಚ್ಛಾಮಃ ಸ್ಥಾತುಂ ದಾತುಂ ಚ ಶಕ್ರ ತಃ | 

ಏವಮುಕ್ತೇ ತು ವಚನೇ ಪಾರ್ಥಿವೇನ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ ॥ ೧೧೪ ॥ 
ಊಚುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ನೃಸಶ್ರೆ (ಷ್ಠ ರೇವಾಯಾ ಉತ್ತರೇ ತಟೇ | 

ಭಾರೇಶ್ರ ಕೀತಿ ನಿಖ್ಯಾ ತಂ ಮುಕ್ತಿ ತೀರ್ಥಂ ನೃಪೋತ್ತಮ . 1 ೧೧೫ ॥ 

ತತ್ರ ಯಾನೋ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವಸಾಹಪಕ್ಟ ಯಾನಹಂ । 

ಏವಮುಕ್ತಃ 8 ಸ ನೃಪತಿಗೃ ೯ಹೀತ್ಚಾ ಪ್ರ ಚುರಂ ನಸು 1 ೧೧೬ ॥ 

ಶಕಟಬಿಂ ಸಂಭೃ ತಂತ್ರ ತ್ಕಾ ತತ್ರ ಯುಕ್ತಃ ಸ ಧೂರ್ವಹಃ । 

ಯಃ ಕೃತ್ವಾ ಮಿತ್ರ ಹನನ ಗೋಯೋಸಿಂ ಸಮುಸಾಗತಃ 100೭1 

ಇತ್ತ ೦ಂಸನರ್ಮ ನಾತೀಶೇ ಸಂಸ್ರಾ ಪ್ತ ಸ್ಲೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ । 

ಗತಾ ಚತುರ್ದಶೀದಿನೇ ಹ್ಳು ಸವಾಸ ಕೃತಕ್ಟ ಣ8 _॥ ೧೧೮ ॥ 

ಗತ್ಪಾ ಸ ನರ್ಮದಾತೀರೇ ನಾಮ ರುದ್ರೆ ಆತೃ ನುಸ ರನ್ 

ಶುಜಸ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಞ ಮೃದಂ ಮಂತ್ರೆ (ಹನಾನೇನ ಗೃ ಸಹ್ಯ ತಾಂ 1 ೧೧೯ ॥ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ಕರೆಯಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು. "" ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕಿಯನಾ 

ಚರಿಸಬಾರದೆಂದು ಅನೇಕಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೆ. 

೧೧೬-೧೧೫. ದ್ರಿಜವರ್ಯರೆ! "ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 

ತೀರ್ಥಸ್ಟಾನದಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕಿಯನಾ  ಚರಿಸಿದವನು ಒಂದು 

ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಣ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ನನು. : ಅದುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ: 
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಶಕ್ತ್ಯನುಸಾರ ಸ್ನಾನದಾನಗಳನ್ನು, ಮಾಡಲು ಸಕಲ 

ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತೀರ್ಥವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ರಾಜನು ಹೀಗೆ 

ಹೇಳಲು, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಇಂತೆಂದರು. "ಮಹಾರಾಜ! ನರ್ಮದಾ 
ನದಿಯ ಉತ್ತರತೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರೇಶ್ವರವೆಂಬ ಮುಕ್ತಿತೀರ್ಥನೊಂದಿರುವುದು. 

೧೧೬-೧೧೭. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಕಲ ಪಾಸಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ 

ಹೋಗೋಣ.” ಬ್ರಾಹ ನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು, ಆ "ಜನು ಬಹಳ ದ ದ್ರವ್ಯ ವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಾಡಿಗೆ” ತುಂಬಿ, ಮಿತ್ರನನ್ನು ಕೊಂದು ಎತ್ತಾಗಿ "'ಹುಟ್ಚಿದ್ದ 

ಆ ಸಹದೇವನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ದನು. | 

"೧೧೮-೧೧೯. ಹೀಗೆ ಅವನು ಆ ನರ್ಮದಾನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 
ಚೆತುರ್ದಶೀ ದಿನ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ರುದ ನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಈ ಮಂತ್ರ 
ನನ್ನು ಚ್ಚರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ವಾದ ಸ್ತ ಸಳದಿಂದ ಮೃತಿ ತಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 

F 
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ಉದ್ಭೃತಾಂಸಿ ವರಾಹೇಣ ರುದ್ರೇಣ ಶತಬಾಹುನಾ |. 
ಅಹನುಪ್ಯ್ಯದ್ಧರಿಷ್ಯಾನಿ ಪ್ರಜಯಾ ಬಂಧನೇನ ಚ I ೧೨೦ ॥ 
ಸಏನಂತಾಂಮೃದಂ ನೀತ್ಪಾ ಮುಕ್ತ್ವಾ ತೀರೇ ತಥೋತ್ತರೇ। 
ದದರ್ಶ ಭಾಸ್ಕರಂ ಪಶ್ಚಾನ್ಮಂತ್ರೇಣಾಂನೇನ ಚಾಲಭೇತ್ 1 ೧೨೧॥ 
ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತೇ ರಥಕ್ರಾಂತೇ ನಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತೇ ನಸುಂಧರೇ | 
ಮೃತ್ತಿಕೇ ಹರ ಮೇ ಪಾಸಂ ಜನ್ಮಕೋಟಶತಾರ್ಜಿತಂ 1 ೧೨೨ ॥ 
ತತ ಏನಂ ನಿಗಾಹ್ಯಾಪೋ ಮಂತ್ರಮೇತನುದೀರಯೇತ್ | 
ತ್ವಂ ನರ್ಮದೇ ಪುಣ್ಯಜಲೇ ತವಾಂಭಃ ಶಂಕರೋದ್ಧನಂ i ೧೨೩ ॥ 
ಸ್ನಾನಂ ಪ್ರಕುರ್ನತೋ ಮೇಂದ್ಯ ಸಾಪಂ ಹರತು ಚಾರ್ಜಿತಂ | 
ಸ ಸ್ನಾತ್ಕಾಂನೇನ ನಿಧಿನಾ ಸಂತರ್ಯ್ಯ ನಿತೃದೇವತಾಃ I ೧೨೪ ॥ 
ಯಯೌ ದೇವಾಲಯಂ ಪಶ್ಚಾದುಪಹಾಕೈಃ ಸಮನ್ವಿತಃ | 
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಸಾನ್ಪಿಧ್ಯೇ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ ! ೧೨೫ ॥ 
ಪುರಾಣೋಕ್ತನಿಧಾನೇನ ಪೂಜಾಂ ಸಮುಪಚಕ್ರಮೇ । 
ಪೂಜಾ ಚತುಷ್ಟಯಂ ದೇವಿ ಶಿವರಾತ್ರ್ಯಾಂ ನಿಗದ್ಯತೇ 1 ೧೨೬ ॥ 

೧೨೦. "ಆ" ನಿನ್ನನ್ನು ವರಾಹನೂ, ಶತಬಾಹುವಾದ ರುದ್ರನೂ ಉದ್ದರಿಸಿರು 
ವರು. ನಾನೂ ಪ್ರಜಾಬಂಧನದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ದರಿಸುವೆನು.?' 

೧೨೧. ಅನನು ಹೀಗೆ ಆ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನರ್ಮದಾ 
ನದಿಯ ಉತ್ತರತಟದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸ್ಕಿ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ 
ಆ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. | 

೧೨೨. "ಅಶ್ವ, ರಥ, ವಿಷ್ಣು ಇವರಿಂದ ದಾಟಲ್ಬಟ್ಟಿ ಮೃತ್ತಿ ಕಾರೂಸ 
ಳಾದ ಭೂದೇನಿಯೆ! ನೀನು ಅನೇಕಕೋಟ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಪಾನ 
ವನ್ನು ನೀಗಿಸು.” 

೧೨೩-೧೨೬. ಅನಂತರ ಅವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, "ನರ್ಮದೆಯೆ ! ನೀನು 
ಪನಿತ್ರವಾದ ನೀರುಳ್ಳವಳಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ನೀರು ಶಂಕರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು. 
ಇದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿ' ಎಂದು 
ಮಂತ್ರವನ್ನುಚ್ಚರಿಸಿ ಮಿಂದು, ವಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ನಣಮಾಡಿ ಪೂಜಾ 
ಸಾಮಗ್ರಿ ಗಳೊಡನೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಂಕರನ 
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ, ಪುರಾಣೋಕ್ಕವಿಧಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನಾ ರಂಭಿಸಿದರು. ಇ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೂಜೆಗಳು ನಿಹಿತವಾಗಿರು ಪ್ರವ. 
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ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಪ್ರಥಮನೇ ಯಾವೇ ಸಂಚಗನವ್ಯೆ ೀನ ಶಂಕರಂ | 
ಫೃತೇನ ಪೂರಣಂ ಸಶ್ಚಾತ ತೃತಂ ನೃ ಸನರೇಣ ತು ll ೧೨೭ ॥ 
ಧೂಪದೀಸೌ ನಿವೇದ್ಯಾ ವ್ಯ ೦ ಸಂಕಲ್ಪ ಚ ಯಥಾವಿಧಿ | 
ಅರ್ಥ್ಯೈೇಣಾನೇನ ದೇವೇಶಂ ಮುಂತ್ರೇಣಾನೇನ ಶಂಕರಂ I ೧೨೮ ॥ 
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ಶಂಭೋ ಹರಮಕಾರಣ | 

ಗೃಹಾಣಾರ್ಥ್ಯನಿಮಂ ದೇವ ಸಂಸಾರಾಘಮಪಾಕುರು IH ೧೨೯ ॥ 
ನಿತ್ಕ್ತಾನುರೂಹತೋ ದತ್ತಂ ಸುವರ್ಣಂ ಮಂತ್ರಕಲ್ಪಿತಂ 

ಅಗ್ನಿರ್ಹಿ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇ ಸುವರ್ಣಂ ಚ ಹುತಾಶನಾತ್ I ೧೩೦ ॥ 
ಅತಃ ಸುವರ್ಣದಾನೇನ ಪ್ರೀತಾಃ ಸ್ಯುಃ ಸರ್ವದೇನತಾಃ । 
ತದರ್ಫ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ದಾತಃಃ ಪ್ರೀತ ಭವತು ಶಂಕರಃ | ೧೩೦೧ ॥ 
ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ತೇನ ಪೂಜಿರ್ತ ಪ್ರಥನೇ ಶಿವಃ । 

ಯಾಮೇ ದ್ವಿತೀಯೇ ತು ಪುನಃ ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ಚರೇತ್ ॥ ೧೩೨ ॥ 
ಸ್ಟಾ ಸಯಾಮಾಸ ದುಗ್ಗೆ €ನ ಗವ್ಯೆ ೇನ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ | 

ತಂಪುಲೈಃ ಪೂರಣಂ ಸಶ್ಚಾ ಕೃತ ತ್ತ ಲಿಂಗಸ್ಕ ಶೂಲಿನಃ ॥ ೧೩೩ ॥ 
ಕೃತ್ವಾ ನಿಧಾನಂ ಪೂರ್ನೋಕ ೦ ದತ್ತ ೦ ನಸ್ಟ್ರ ಯುಗಂ ಸಿತಂ। 
ಶ್ರ ತನಸ್ತ್ರ ಯುಗಂ ಯಸ್ಮಾ ಚ್ಛ ೦ಕರಸ್ಕಾ ತಿವಥ್ಲಿಭಂ ॥ ೧೩೪ ॥ 

೧೨೭. ಆ ರಾಜನು ಮೊದಲು ಶಂಕರನನ್ನು ಸಂಚಗನ್ಶ ದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ 
ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಘ ಘೃತದಿಂದ ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿದನು. 

೧೨೮-೧೨೯. “ನದಿಯಂತೆ: ಧೂಪದೀಪಗಳನ್ನು ಸಿವೇದಿಸಿ *ಕರುಣಾಳುವೂ, 
ದೇವೇಶನೂ ಆದ ಶಂಕರ! ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಅಘ ರ್ಫ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 
ಸಂಸಾರವೆಂಬ ನನ್ನ ಪಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು” ಎಂದು ಅರ್ಫ್ಯವನ್ನಿ ತ್ತ ನು. 

೧೩೦. ದ್ರವ್ಯಾನುಸಾರನಾಗಿ ಮಂತ್ರಕಲ್ಪಿತನಾದ ಸುವರ್ಣವನ್ನು ದಾನ 
ಮಾಡಿದನು. ಸಮಸ್ಮದೇವತೆಗಳೂ ಅಗಿ ಿ ರೂಸರಾಗಿರುವರು. 

೧೩೧. ಆದುದರಿಂದ ಸುವರ್ಣದಾನದಿಂದ ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳೂ ಸಂತುಷ್ಟ 
ರಾಗುವರು.. ಅಂತಹ ಅಘ ರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ಯಾವಾಗಲೂ 
ಸಂತುಷ್ಠ ಸ ನಾಗುವನು.. | 

ಗ, ಪ್ರಥಮ ಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಶಿನನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ 
ದನು. ಎರಡನೆ ಯಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಕ ಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಸಿದನು. 

೧೩೩. ತ್ರಿಪುರನಾಶಕನಾದ ಶಂಕರನನ್ನು ಆಕಳ ಹಾಲಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ 
ಮಾಡಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಕ್ಬಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿದನು. 

೧೩೪. ಪೂರ್ತೋತ್ಸ ನಿಧಿಯನ್ನಾ ಚರಿಸಿ ಶ್ರೇತವಸ್ತ ಸ್ರಯುಗ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ 
ದನು. ತ್ತೆ (ವಸ್ತ್ರ ವು ಶಂ ೦ಕರನಿಗೆ ಅತಿಸ್ಸಿ ್ರ್ರಯನಾದುದು. 



೧೪೦ ಶ್ರಿ ಸ್ತಾಂ ದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಪ್ರೀತೋ ಭನತಿ ವೈ ಶಂಭುರ್ದತ್ತೇನ ಶೆ ಶೇತವಾಸಸಾ । 

ಯಾವುಂ ತೃ ತೀಯಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂದೃ ವ 4 ನೃಹತಿಸತ್ತ ಮಃ ॥ ೧೩೫ ॥ 

ದೇನಂ ಸಂಸ್ಕಾ ಪ್ಯ ಮಧುನಾ” ಸೂರಣಂ ಚಿ ವಾಂಸ್ಕಿಲೈಃ । 
ತಿಲದ್ರೊ ಪ. ದಾನಂ ಚ ಕುರ್ಯಾನ್ಮ ೦ತ್ರ ಮುದೀರಯನ್ 1 ೧೩೬ ॥ 

ತಿಲಾಃ ಗ್ರ ತಾಸ್ತಿ ಲಾಃ ಕೃ ಷ್ಣಾಃ ಸರ್ವಸಾಸಹರಾಸ್ತಿ ಲಃ 

ತಿಲದ್ರೊ ಪು ದಾನೇನ "ಸಂಬಾರಕ್ರಿ ದ್ಯ ತಾಂ ಮನು 1 ೧೩೭ 11 
ಆಸೇನ : ನಿಧಿನಾ ರಾಜಾ ಯಾವಿನೀಯಾಮಸೂಜನಂ | 
ಅತಿನಾಹ್ಯ ವಿನೋದೇನ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಘೋಷೇಣ ಜಾಗರಂ ೧೩೮ ॥ 
ಚಕಾರ ಪೂಜನಂ ಶಂಭೋರ್ಬ ಹುಪುಣ್ಯಪ್ರಸಾಧಕಂ | 
ಯೇ ಜಾಗರೇ ತಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಸ್ಯ ಶಿನರಾತ್ರಾ 30 ಶಿನಸ್ಥ ತಾಃ 1 ೧೩೯ ॥ 
ತೇ ಯಾಂ ಗತಿಯ ಗತ ನಾರ ನ ಫಂ ಯಜ್ಜ ೦ತಿ ಯಜ್ವಿನ ನಃ । 
ಪಾಪಾನಿ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಸ್ಯುಃ ಕೋಟಿಜನ್ನಾ ರ್ಜಿತಾನ್ಯ ಫಿ lH ೧೪೦ ॥ 
ಹರಕೇಶನಯೋಃ ಸ್ಟ್ರಾ ಂತಿ ಜಾಗರೇ ಯಾಂತಿ ಸಂಕ್ಟ 'ಯೆಂ | | | 
ಯಾನಂಶೋ ನಿಮಿಷಾ ನೃಣಾಂ ಭವಂತಿ ನಿಶಿ ಜಾಗ ತಾಂ 1 ೧೪೧ ॥ 
ನಿಮಿಸೇ ನಿಮಿಷೇ ರಾಜ ನ್ಪ್ಪಶ್ಪ ಶಮೇಧಫಲಂ ಧ್ರುನಂ। 
ಉಪವಾಸಹಸರಾಣಾಂ ಚ ದೇವಾಯತನವಾಸಿನಾಂ I ೧೪೨ ॥ 

ವನು. ಆ ಮಹಾರಾ ವ 

ಶಂಕರನನ್ನು ಜೇನುತುಸೈದಿಂದ ; 

ತಿಲವನ್ನು, ""ಶ್ರೇತ ಮ ಕೃ ವರ್ಣದ ಎಳು ಗಳು ಪಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು 
bead ಈ ತಿಲವನ್ನು ಅಫಿ ನರ್ನಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಸಾರವು ನೀಗಲಿ'' ಎಂಬ 

ಕ್ We ಈ ವಿಧಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಯಾಮಪೂಜೆಯನ್ನು 
ಪೂರಯಿಸಿ ವೇದಘೋಷದ ವಿನೋದದಿಂದ ಜಾಗರಣೆ ಗೈದು ಅತಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು 
ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಂಕರನ ಸೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಯ ದಿನ 
ಜಾಗರಣೆಮಾಡಿದವನು ಪಡೆಯುವ ಗತಿಯನ್ನು ಯಾಗಮಾಡುವನರೂ ಇ ಹೊಂದು 
ವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಟಜ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೆ ಸಗಿದ ಪಾಪಗಳು ಹರಿಹರರಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು 
ಜಾಗರಣೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀಗುವುವು. ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆಮಾಡು ಸಾಗ ಎಷ್ಟು 
ನಿನಿಷಗಳು ಕಳೆಯುವುವೋ, ಜಾಗರಣೆಯ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗದ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. ಜೇನಾ ಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ 
ಮಾಡುವವರು, ಧರ್ಮಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳುವವರು, ಹೆರಿಹರಕನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು 



ನವಾಂಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಿಯಃ ೧೨೪೧ 

ಶೃಣ್ವತಾಂ ಧರ್ಮಮಾಖ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾಯತಾಂ ಹರಕೇಶನೌ | 
ನ ತಾಂ ಬಹುಸುನರ್ಣೇನ ಕ್ರತುನಾ ಗತಿಮಾಸ್ಟುಯುಃ I ೧೪೩ ॥ 
ಶಿನರಾತ್ರಿಸ್ತಿಥಿಃ ಪುಣ್ಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ ಚ ನಿಶೇಷತಃ” | 
ಕೀನಾಯಾ ಉತ್ತರಂ 'ಕೂಲಂ ತೀರಂ ಭಾರೇಶ್ವರೇತಿ ಚ ೧೪೪ ॥ 
ಜಾಗೃತಶ್ವಾಂತಿದುಃಖೇನ ಕಥಂ ಹಾಪಂ ನ ಹಾಸ್ಯತಿ | 
ಇತ್ನ ೦ ಸ ಜಾಗರಂ ಕೃ ತ್ಕಾ ಶಿವರಾತ್ರಾ 30 ನರೇಶ್ವ ಠೇ H ೧೪೫ ॥ 
ಪ ಪ್ರಭಾತೇ ನಿಮಲೇ ನತ ನರ್ಮದಾತೀರಮುತ. ಮಂ। 
ಸ್ಪಾಪಿತಾಸ್ತ್ರೇನ ತೇ ಸರ್ವೇ ಮಾಹನಾನಿ ಗಜಾದೆಯಃ ॥ ೧೪೬ ॥ 
ಯೈಸ್ತು ನಾಹೈರ್ಗತಸ್ತೀರ್ಥಂ ಸ್ನಾತೋಹಂ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ ತಾನ್ | 
ತತ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಃ ಸ್ನಾತಸ್ಕಿರ್ಯಕ್ತ್ಕ್ವಾನ್ಸಿರ್ಗತೋ ವಣಿಕ್ | ೧೪೭ ॥ 
ದಾನಂ ದದೌ ತಾನುದ್ದಿಶ್ಯ ಕಿಂಚಿಚ ಕ್ರ್ಯಾಂನುರೂಪತಃ | 

ತೇನ ನಾಹಕೃತಾದ್ದೋಷಾನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಮಾನನಃ ॥ ೧೪೮ ॥ 

ಅನ್ಯಥಾಂಸೌ ಕೃತೋ ಲಾಭಃ ಕೃತೋ ವ್ರಜತಿ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ | 

ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ತಂ ತತೋ ರಾಜಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಪಾತ್ಟಾ ನಿಧಾನತಃ ॥ ೧೪೯॥ 
ಸಂತರ್ಷ್ಯ ಪಿತೃದೇವಾಂಶ್ಚ ಕೃತ್ವಾ ಶ್ರಾದ್ದಂ ಯಥಾನಿಧಿ । 
ಕೃತ್ವಾ ನಿಂಡಾನ್ ಹಿತ ಭ್ಯ ಶ್ತ "ನೃ ಮುತ ಜ್ಯ ಲಕ್ಟಣಂ 1೧೫೦॥ 

ವವರು ಇನರಿಗುಂಬಾಗುವ ಗತಿಯು ಅನೇಕ ಸುವರ್ಣದಾನಮಾಡುವುದ 
ರಿಂದಲೂ ಲಭಿಸ ಸುವುದಿಲ್ಲ. 

೧೪೪-೧೪೭. ಶಿವರಾತ್ರಿಯೂ, ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸದ ಚತುರ್ದಶಿಯೂ ಅತಿ 
ಪುಣ್ಯಕರವಾದುವು. ಆದಿನ ನರ್ಮದಾತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 
ಕಷ್ಟ ನಟ್ಟು ಜಾಗರಣೆಮಾಡುವವನ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹ ಸ) ತಗಳಾಗದಿರುವುದೆಂತು? 
ಹೀಗೆ ಆ "ರಾಜನು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಜಾಗರಣೆಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ 
ನಮ ೯ದಾತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ "ಅಲಿ ಮಿಂದು ತನ್ನ ನಾಹನಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟಿ ರುವ ಆನೆ 
ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾ ನಮಾಡಿಸಿದರು. ಒಡನೆಯೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಎತ್ತಾಗಿರುವ ಆ ನರ್ತಕನೂ ಆ ಎತ್ತಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದನು 

೧೪೮. ರಾಜನು ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಶಕ ಕ್ರ್ಯನುಸಾರ ದಾನಮಾಡಿ 
ದನು. ಮಾನವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಹನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ 
ಮುಕ್ಕನಾಗುವನು. | 
೧೪೯-೧೫೫. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪುಣ್ಯವು 

ಆ ವಾಹನಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವುದು. ಆ ರಾಜನು ಹೀಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಕೆ 

ಸ್ನಾನಮಾಡಿಸಿ ತಾನೂ ಮಿಂದು ನಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ನಣಮಾಡಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಶ್ರಾದ್ಧ 



೧2೪ ಶ್ರ್ರೀಸ 

ಗತ್ವಾ ದೇವಾಲಯಂ ಸಶ್ಚಾದ್ದೇವಂ ತೀರ್ಥೊೋದಶಕೇನ ಚ । 

ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಪಂಚಗವ್ಯೇಸ ತತಃ ಪಂಚಾಮೃತೇನ ಚ ! ೧೫೧ ॥ 
ಸರ್ವೌಷಧಿಜಲೇನೈನ ತತಃ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಚೆ । 

ಚಂದನೇನ ಸುಗಂಡಧೇನ ಸಮಾಲಭ್ಯ ಚ ಶಂಕರಂ i ೧೫೨ ॥ 
ಕುಂಕುಮೈಶ್ಚ ಸಕರ್ಪೂರೈರ್ಗಂದೈಶ್ಚ ನಿವಿಷೈೆಸ್ತಥಾ । 

ಪುಪ್ಪೌಫೈಶ್ಚ ಸುಗಂಧಾಢ್ಯೈಶ್ಚತುರ್ಥಂ ಲಿಂಗಸೂರಣಂ I ೧೫೩ ॥ 
ಕೃತಂ ನೃಪವರೇಣಾಂತ್ರ ಕುರ್ವತಾ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ | 

ಗೋದಾನಂ ಚ ಕೃತಂ ಸಶ್ಚಾದ್ವಿಧಿದೃಷ್ಟೇನ ಕರ್ಮಣಾ 1 ೧೫೪ ॥ 
ಧೇನುಕೇ ರುದ್ರರೂಪಾಸಿ ರುದ್ರೇಣಪರಿನಿನ೯ತಾ | 

ಅಸ್ಮಿನ್ನಗಾಧೇ ಸಂಸಾರೇ ಪತಂತಂ ಮಾಂಸಮುದ್ದರ I ೧೫೫ ॥ 
ಛು 

ಧೇನುಂ ಸ್ವಲಂಕೃತಾಂ ದವ್ಯಾವನೇನ ವಿಧಿನಾ ತತಃ । 
ಕ್ಪಮಾಷ್ಯ ದೇವದೇವೇಶಂ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯೇದ್ಬಹೂನ್॥೧೫೬॥ 
ಷಡ್ಜಿಧೈರ್ಭೋಜನೈರ್ಭಕ್ರೈರ್ವಾಸೋಭಿಸ್ತಾನ್ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ | 
ದಕ್ಷಿಣಾಭಿರ್ನಿಚಿತ್ರಾಭಿಃ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಕ್ಲಮಾಷಯೇತ್ I ೧೫೭ ॥ 
ಸ ಸ್ವಯಂ ಬುಭುಜೇ ಸಶ್ಚಾತ್ಸರಿವಾರಸಮನ್ನಿತಃ | 

ತಾಮೇವ ರಜನೀಂ ತತ್ರ ನ್ಯವಸಜ್ಜಗತೀಪತಿಃ 1 ೧೫೮ ॥ 

ಗೈದು ನಿಂಡಪ್ರದಾನಮಾಡಿ ಶುಭಲಕ್ಬಣವುಳ್ಳ ವೃಷಭವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ದೇವಾ 
ಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಂಕರನನ್ನು ತೀರ್ಥಜಲ, ಪಂಚಗವ್ಯ, ಪಂಚಾಮೃತ, 
ಸಮಸ್ಕೌಷಧಿಜಲ, ಶುದ್ಧೋದಕ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಮಾಡಿ ಸುಗಂಧ 
ವಾದ ಗಂಧವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ಕುಂಕುಮ, ಕರ್ಪೂರ, ಗಂಧ್ಯ ಹೂವುಗಳ ಸಮೂಹ 
ಇವುಗಳಿಂದ ಲಿಂಗಪೂರಣಮಾಡಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಆಕಳನ್ನು, "ಧೇನುವೆ! ನೀನು 
ರುದ್ರರೂಪಳೂ, ರುದ್ರನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಳೂ ಆಗಿರುವೆ. ಅಗಾಧವಾದ ಈ ಸಂಸಾರ 
ದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು > ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ದಾನ 
ಮಾಡಿದನು. 

೧೫೬-೧೫೭. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಈ ವಿಧಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಥೇನು 
ವನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಕ್ಸಮೆಬೇಡಿ ಬಹುಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು 
ಆರು ವಿಧಗಳಾದ ಭಕ್ಸ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭೋಜನಮಾಡಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ. ದಕ್ಷಿಣೆ 
ಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕ್ಲಮೆಬೇಡಬೇಕು. 

೧೫೮. ಆ ರಾಜನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ತಾನೂ ಭುಂಜಿಸಿ 
ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು. 
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ತಸ್ಯ ತತ್ರೋಸಿತಸ್ಯೈವಂ ನಿಶೀಥೇಥ ನರೇಶ್ವರ | 
ಆಕಾಶೇ ಸೋತಿ ಶುಶ್ರಾವ ದಿನ್ಯವಾಣೀಸನಿನಾರಿತಂ ! ೧೫೯ ॥ 
ವಾಗುವಾಚ :-- 

ರಾಜನ್ ಸಮಂತತೋ ಲೋಕೇ ಫಲಂ ಭವತಿ ಸಾಂಪ್ರತಂ । 

ಸಂಸಾರಸಾಗರೇಹ್ಯತ್ರ ಪತಿತಾನಾಂ ದುರಾತ್ಮನಾಂ ! ೧೬೦ ॥ 

ಯದಿ ಸನ್ನಿಧಿಮಾತ್ರೇಣ ಫಲಂ ತತ್ರೋಚ್ಛತೇ ಕಥಂ 
ಯದಿ ಶಂತನುವಂಶಸ್ಯ ತತ್ರೊ (ಸ್ಕಾ ದಕರಂ ಭನೇತ್ | | ೧೬೧ ॥ 

ಯ ಏಷತ ಹದ್ದೃಹೇ ಸೋಡಾ ಹ ತಿಭಾರಥುರಂಧರಃ | 

ಅನೇನ ಮಿತ್ರಹನನಂ ಹಾಹಂ ವಿಶ್ವಾ ಸಘಾತನಂ 1 ೧೬೨ ॥ 

ಕೃತಂ ಜನ್ಮ ಸಹಸ್ರಾ ಣಾಮತೀತೇ ಸರಿಜನ್ಮ ನಿ 1 

ಗತೇನ ಸಾಹ ನಾತ ನಂ ನರಕೇಷು ಚಸ ಸಂಸ್ಥಿ ತಿಃ ll ೧೬೩ ॥ 

ತತೋ ಯೋನಿಸಹಸ್ತೆ (ಷು ಗತಿಸ್ಮಿರ್ಯಕ್ಟು ಚ್ಛಿ ವಹಿ। 

ಗೋಯೋನಿಂ ಸಮನುಷ್ರಾಸ ಹ್ತ ಸ್ಟ್ಟೃದ್ದ ಹೇಸ ಸ ಸುದುರ್ಮತಿಃ ॥ ೧೬೪ ॥ 
ಸಾ ಪಿತಶ್ಚ ತ್ವ ತಯಾ ತೀರ್ಥೇ ಹ ಸ್ಮಿನ್ಸರ್ನಸಮಾಗನೇ | 

ವೃಷ್ಣ್ಯಾ ಪೂಜಾಂ ತಯಾ ಕ್ಲ ಸಾಂ ಕೃತಾ ಜಾಗರಣಕ್ರಿಯಾ ॥ ೧೬೫ ॥ 
ತೇನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷೋ ಜಾತೋ ಮುಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ತವಾಗ್ರತಃ । | 
ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರತಿ ನಿಮಾನಸ್ಥಃ ಸೋಂದ್ಯ ರಾಜನ್ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ॥ ೧೬೬ ॥ 

೧೫೯. ಅವನು | ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿ ರಲು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಯ ವೇಳ ಲ್ಲಿ 

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ವಾ ಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು. 

೧೬೦೨೧೬೧. ವಾಣಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: ದೊರೆಯೆ! ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 

ಶಂತನು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ 

ಫತಿತರಾದ ಮರಾತ್ಮ! ರಿಗೆ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಏನು ಹೇಳಲಿ. ಇದು 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉನ್ಮಾದತರವಾದೀತು... | 

೧೬೨-೧೬೪. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭಾರನನ್ನು ಹೊರುವ ಈ ವೃಷಭವು 

ವಿಶ್ವಾ ಸಘಾತುಕತನದಿಂದ. ಮಿತ್ರ ನನ್ನು ಕೊಂದು ಅನೇಕ ಸಾನಿರ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 

ನರಳವಾಸಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಸಹಸ್ರಾ ರು ತಿರ್ಯಗ್ಯೋನಿಯನ್ನು. ಹೊಂದಿ ಕೊನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ವೃ ಸಭವಾಗಿ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿರುವುದು. 

೭೫. ಇದು: ಪರ್ಷ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ: ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಸ ನಮಾಡಿ 

ಸಲ್ಪ ಟ್ಟು ದಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿತು... 

ಓತ ಅಡರಿಂದ ಪಾಸರಹಿತವಾಗಿ : ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ದೇಹವನ್ನು 

ವಿಮಾನವನ್ನೆ ರಿ 'ಈಗ' ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ: ಹೋಗುವುದು. : 



ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಏನಮುಕ್ತೇ ನಿಪತಿತೋ ಧುರ್ಯಃ ಸಾಣೈವ ೯ಯುಜ್ಯತ । 
ತೆ ಬಗೆ Rar 

ವಿಮಾನವರಮಾರೂಢಸ್ತತ್ಕ್ಪೃಣಾತ್ಸಮದೃಶ್ಯತ I ೧೬೭ ॥ 
ಸತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರಮುನಾಚ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ 1 ೧೬೮ ॥ 

ವೃಷ ಉವಾಚ:-- 

ಬೋ ಚೋ ನೃಸವರಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಂ | 
ಯತ್ರ ಚಾಸ್ಮದ್ವಿಧಸ್ತೀರ್ಥೇ ಮುಚ್ಕತೇ ಪಾತಕೈರ್ನರಃ । | 
ಮಯಾ ಜ್ಞಾತಮಶೇಷೇಣ ಮತ್ಸಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಪಾತಕ 1 ೧೬೯ ॥ 
ಅತಃ ಪರಂ ಕಿಂತು ಕುರ್ಯಾಂ ಪರಂ ತೀರ್ಥಾನುಕೀರ್ತನಂ | 
ಭವಾನ್ಮಾತಾ ಭವಾನ್ಭ್ರಾತಾ ಭವಾಂಶ್ರೈವ ಹಿತಾಮಹಃ ॥ ೧೭೦ ॥ 
ಕ್ರಂತವ್ಯಂ ಪ್ರಣತೊಇಸ್ಮ್ಯದ್ಯ ಯಸ್ಮಿಂಸ್ಲೀರ್ಥೇ ಹಿ ಮಾದ್ಯ ಶಾಃ । 
ಗತಿಮಾದೃಗಿಧಾಂ ಯಾಂತಿ ನ ಜಾನೇ ತವಕಾ ಗತಿಃ ! ೧೭೧॥ 
ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಮಹೇಶಾನಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಚ ಯಥಾವಿಧಿ | 
ಕಾ ಗತಿಸ್ತವ ಸಂಭಾಷ್ಯಾ ದೇಹ್ಯಸುಜ್ಞಾಂ ಮಮ ಪ್ರಭೋ I ೧೭೨ ॥ 
ತೃ್ಯರಯಂತಿ ಚ ಮಾಂ ಹ್ಯೇತೇ ದಿನಿಸ್ಥಾಃ ಪ್ರಣಯಾ ದ್ಹಣಾಃ । | 
ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ತೇ ಗಮಿಷ್ಯಾನಾತ್ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಸೋಂಂತರ್ಪ್ದಥೇ ಕ್ಸಣಾತ್ ॥೧೭೩॥ 

೧೬೭. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು 
ಹೀಗೆ ನುಡಿಯಲು, ಆ ವೃಷಭವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತವಾಗಿ ಕೂಡಲೆ ನಿಮಾನ 
ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. | 

೧೬೮. ಆ ವೃಷಭವು ಆ ರಾಜನನ್ನು ವಂದಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಇಂತೆಂದಿತು. 
೧೬೯. ವೃಷಭವು ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಳ್ಳ ನೃಪವರ್ಯನೆ! ನನ್ನಂತಹ 

ಮಾನವನು ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಪಮುಕ್ಕನಾದು ದನ್ನುನೋಡಿ ನಾನು ಈ ತೀರ್ಥದ 
ಉತ್ತಮವಾದ ಅಶೇಷಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಿತೆನು. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ 
ಪಾತಕಿಯು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

೧೭೦-೧೭೨, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು 
ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ. ನೀನು ನನಗೆ ತಾಯಿಯೂ, ಸಹೋದರನೂ, ಪಿತಾಮಹನೂ 
ಆಗಿರುವೆ. ಕ್ಲಮಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುವೆನು. ಈ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತಹವರೇ 
ಇಂತಹ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ವಿಧಿಯಂತೆ ಪೂಜಿಸಿದ. ನಿನಗೆ 
ಯಾವ ಗತಿಯುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಿ. ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು. 

೧೭೩. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತ್ರರೆ 
ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ನಾನು ಹೋಗುವೆನು. ಹೀಗೆ 
ಹೇಳಿ ಅವನು ಕ್ಲಣಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಧಾನವಾಗಿಹೋದನು. 
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ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: | 

ಗತೇ ಚಾದರ್ಶನಂ ತತ್ರ ಸ ಸ ರಾಜಾ ವಿಸ ಸ್ಮಯಾನ್ಕಿ ತಃ | 

ತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಮತುಲಂ ವರ್ಣಯನ್ ಸ್ವಪುರಂ ಗತಃ ೧೭೪ ॥ 
ಇತ್ತ ೦ ಭೂತಂ ಹಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ನರ್ನುಡಾಯಾಂ ನ ವ್ಯ ವಸ್ಥಿ ತಂಃ 

ಸರ್ವಪಾಸಕ್ಷ ಯಕರಂ ಸರ್ವದುಃಖಸ್ಸು ಮುತ್ತ ಮಂ 1 ೧೭೫ ॥ 

ಉಪಸಾಸಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಸ್ನಾನಮಾತ್ರೇಣ ಭಾರತ | 

ಕಾರ್ತಿಕಸ್ಯ ಚತುರ್ಪಶ್ಯಾ ಮುಹನಾಸಸರಾಯಣಃ | ೧೭೬ ॥ 

ಚತುರ್ಧಾ ಸೂರಯೇಲ್ಲಿಂಗಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು । 

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಷಾನಂ ಸೇಯಂ ಗುರ್ನಂಗನಾಗಮಃ | ೧೭೭ ॥ 
ಮಹಾಹಾಸಾನಿ ಚತ್ವಾರಿ ಚತುರ್ಭಿರ್ಯಾಂತಿ ಸಂಕ್ಸಯಂ। 

ಸೋಂಶೃಮೇಧಸ್ಕ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಲಭತೇ ಫಲಮುತ್ತಮಂ ॥ ೧೭೮ ॥ 

ಕಾರ್ತಿಕೇ ಶುಕ್ಲಸಕ್ಸಸ್ಯ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮುಸೋಷಿತಃ 

ಸ್ವ ರ್ಣದಾನಾಚ್ಚ ತರಿ ರ್ಟ ಯಜ್ಞಸ ಸ್ಯ ಲಭತೇ ಫಲಂ 1 ೧೭೯ ॥ 

ಅಷ್ಟ ಮ್ಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ಮಕ್ಕಾ ೦ ವೈ ಕಾಖೇ ಮಾಸಿ ಪೂರ್ವನತ್ । 
ದೀನಂ ನಿಷ್ಠಮುಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಓತ್ಯೂನ್ ಸರ್ವಾನ್ ನಿನೋಕ್ಸಯೇತ್ ॥ 

೧೭೪. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡಿಃ ಯನು ಹೇಳುತ್ಕಾನೆ:- ಅವನು `ಕಾಣದೆ 

ಹೋಗಲು ಆ ರಾಜನು ಆಶ್ಚ ರ್ಯದಿಂದ ಅತುಲವಾದ ಆ ತೀರ್ಥದ ಮೂಹಾತ್ಮ ತ್ರೆ 

ವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ತನ್ರ ಸಟ್ಟ ಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. | 

೧೭೫. ನರ್ಮದಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದೂ, 

ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಸರಿಹಾರಕವೂ ಆದ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮತೀರ್ಥವಿರುವುದು. 

೧೭೬-೧೭೮. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಉಪಪಾಪ 

ಗಳು ಸರಿಹಾರವಾಗುವುವು. ಕಾರ್ತಿಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ 

ನಾಲ್ಕುವಿಧವಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸೂರಣಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನು 

ಕೇಳು... ಆ ನಾಲ್ಕುಬಗೆಯ ಲಿಂಗಪೂರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ, ಸುರಾಪಾನ, 

ಸ್ತೇಯ, ಗುರುಪತ್ಲೀಗಮನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವು. 

ಅವನು ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞದ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. 

೧೭೯. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಸದ ಚತುರ್ದಶೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ 

ಮಾಡಿ ಸುವರ್ಣದಾನ ಮಾಡಿದವನು ಯಜ್ಞದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. 

೧೮೦. ವೈಶಾಖಮಾಸದ ಅಷ್ಟವಿಸನಾ ಚತುರ್ದಶೀ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ 

ಹಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದವನ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. 



೧೨೪೬ ಶ್ರೀ ಸ್ನಾಂದಮಹಾಪುರಾಜಂ 
key 

ತತ್ರ ಯದ್ದಿ ೀಯತೇ ದಾನಮಫಿ ವಾಲಾಗ್ರ ಮಾತ್ರ ಕತಕಂ । 

ತದಕ್ಬ ಯಫಲಂ 7 ಸರ್ವನೇನಮಾಹ ಮಹೇಶ ನ್ಯ ॥ ೧೮೧ ॥ 

ಭಾರ ಭೂತ್ಯಾಂ ಮೃತಾನಾಂ ತು ನರಾಣಾಂ ಜಾವಿತಾತ್ಮ ನಾಂ 

ಅನಿನರ್ತಿಕಾ ಗತೀ "ರಾಜಂಛಿನಲೋಕಾನ್ನಿ ರಂತರಂ 1 ೧೮೨ ॥ 

ಅಥವಾ ಲೋಕವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಮತ್ಯ ಲೋಕಂ ಜಿಗೀಷತಿ। 

ಸಾಂಗವೇದಜ್ಞ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಜಾಯತೇ ನಿಮಲೇ ಕುಲೇ 1 ೧೮೩ ॥ 

ಧನಧಾನ್ಯ ಸೆಮಾಯುಕೊ. ೯ ನೇದನಿದ್ಯಾ ಸಮನ್ನಿ ತಃ । 

ಸರ್ವವಾ, ಧಿನಿನಿರ್ನುಕ್ಕೊೋ ಜೀವೇಚ್ಚ ಶರದ್ದಾಂ ಶತಂ ॥ ೧೮೪ ॥ 

ಪುನಸ್ಮ ಶ್ರಿ, 3 €ರ್ಷೆಮಾಸಾಡ್ಯ ಹ್ಯಕ್ಸಯಂ ಪಡಮಾಪುಯಾತ್ ॥ ೧೮೫ ॥ 

ಏತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸಾಪಹರಂ ಕಥಿತಂ ತೇ ಸೈಪೋತ್ತಮ | 

ಭಾರತೇದಂ ಮಹಾಖ್ಯಾನಂ ಶೃಣು ಚೈನ ಸತಃ ಪರಂ 0 ೧೮೬॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ )್ಯಿಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ಶೃತೀಯೇ ಕೀಷೌಖಂಡೇ 

44 ಭಾರಭೂತಿತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ, ನವರ್ಣನಂ?” ನಾಮ 

ನವಾಂಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೧೮೧. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲದಕೊನೆಯಷ್ಟು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ದಾನಮಾಡಿದರೂ ಅಕ್ಬಯ 

ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದೆಂದು ಮಹೇಶ್ವರನು ಹೆಣಿರುತ್ತಾ ನೆ. 

೧೮೨. ಭಾರಭೂತಿತೀರ್ಥದ ದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಜ್ಞಾ 2 ನಿಗಳಾದ ಮಾನವರಿಗೆ 

ಪುನರಾವ್ನತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಗತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. 
೧೮೩. ಅಥವಾ ಲೋಕವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂಗ 

ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ ಶುದ್ಧವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು 
ವನು. 

೧೮೪. ಅಲ್ಲಿ ಧನಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನೂ,. ನೇದವಿದ್ಯಾಸಂಪನ್ನ ಮೂ, 
ಸ್ತ ವ್ಯಾಧಿರಹಿತನೂ ಆಗಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು. : 

೧೮೫. ಮರಳಿ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ ್ಸ್ನಿನಭಾಗ್ಯ ನನ್ನು 
ಪಡೆಯುವನು. | 

೧೮೬. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಪ್ರಣ್ಣ ಕರವ, ಸಾನನಾಶಕವೂ ಅದ ಈ ಮಹಾ 
ಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುವೆನು ಆಮೇಲಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು, 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು. ಪ ಸಿದ್ದವಾದ 
ಶ್ರೀಸ್ತಾ ದಮ ಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡೆಡಲ್ಲಿ 

" ಭಾರಭೂತಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ ಫಾ ವರ್ಣನ'”ವೆಂಬ 
ಇನ್ನೂ ರೊಂಬತ್ತ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯವು ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ದಶೋತ್ತರದ್ವಿತತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಪುಂಖಿಲತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- | 

ತಸ್ಕೈವಾಸಂತರಂ ತಾತ ಪುಂಖಿಲಂ ತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ | 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ಪುರಾ ಪುಂಖಃ ಸಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಮುಂಸಾಗತಃ lO 

ಜಾಮದಗ್ಗ್ಯ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕ್ಸತ್ರಿಯಾಂತಕರಃ ಪ್ರಭುಃ । 

ತಪಃ ಕೃತ್ವಾ ಸುನಿಪುಲಂ ನರ್ಮದೋತ್ತರತೀರಭಾಕ್ 1 ೨॥ 

ತತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ನಿಖ್ಯಾತಂ ಪುಂಖತೀರ್ಥಂ ನರೇಶ್ವರ |. 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಸ್ಫಾತ್ಟಾ ಹ್ಯಾರಾಧ್ಯ ಸರಮೇಶ್ವರಂ Hl 

ಇಹಲೋಕೇ ಬಲೈರ್ಯುಕ್ತಃ ಸರೇ ಮೋಕ್ಷಮವಾಸಪ್ನುಯಾತ್ | 
ದೇವಾನ್ ಪಿತ್ಯೂನ್ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಪಿತ್ಯೂಣಾಮನೃಣೀ ಭವೇತ್ ॥ ೪॥ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರೋ ಯಸ್ತು ಪ್ರಾಣತ್ಕಾಗಂ ಕರೋತಿ ವೈ | 

ಅನಿವರ್ಶಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ರುದ್ರಲೋಕಾದಸಂಶಯಂ ೫ ಗ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಹಯಮೇದಧ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ 1೬! 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಪುಂಖಿಲತೀರ್ಥ ಹಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧-೨, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :-ಯುಧಿಸ್ಕಿರ! ಅನಂತರ 

ಆ ತೀರ್ಥದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಪುಂಖಿಲತೀರ್ಥವಿರುವುದು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 

ಜಮದಗ್ಗಿಯ ಮಗನೂ, ಕ್ಸತ್ರಿಯಾಂತಕನೂ ಆದ ಪುಂಖನು ನರ್ಮದಾನದಿಯ 

ಉತ್ತರ ದಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಬಹುವಾಗಿ ತಸವಂಗೈದು ಸಿದ್ಧಿಯ ನು ಹೊಂದಿರು 

ವನು. 

೩-೪. ಅದು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಆ ತೀರ್ಥವು ಪುಂಖತೀರ್ಥವೆಂದು ಹೆಸರನ್ನು 

ನಡೆಯಿತು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು ಈ ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಕನಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಬವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ದೇವಸಿತ್ಛ 

ಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಿತೃಖುಣದಿಂದ ಮುಕ್ಕನಾಗುವನು. 

೫. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಮಾನವನಿಗೆ ರುದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ 

ಯಿಲ್ಲದ ಗತಿಯುಂಬಾಗುವುದು. 

೬. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು 

ನಡೆಯುವವನು. 



೧೨೪೮ ಶ್ರೀ ಸ್ತಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣಂ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರೋ ಯಸ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯೇನ್ಸೃಪ | 
ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಭೋಜಿತೇ ನಿಪ್ರೇ ಕೋಟಿರ್ಭನತಿ ಭೋಜಿತಾ hen 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಃ ಶಶ್ಚಿ ತ್ಪೂಜಯೇದ್ದ 2ಸಭಧ್ಯಜಂ । 

ನಾಜಪೇಯಸ್ಯ ಯಜ್ಞ ಸ್ಯ ಫಲಂ ಹಾ ್ರಪ್ನೋತ್ಯ ಸಂಶಯಂ 1 ೮॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ 19 ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

" ಪ್ರುಂ ಖಿಲತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ನರ್ಣನಂ ನಾಮ 
ದಶೋತ್ತರದ್ವಿಶತತನೋಧ್ಯಾಯಃ 

೮, ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ 
ಪಟಾ ಗ ಕದ್ದ ಳೆ meds ವಾಜಸೇಯಯಜ್ಞದ ಫಲವನ್ನು ನಜಿಯುವನು. 

ಜಿಗಿ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬಕ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ ವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸಾ ಂಡನುಶಾಪ್ರರಾಜದ ಐದನೆಯ ಅವ ೦ತ್ಕ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ Ek ಖಂಡದಲ್ಲಿ 

« ಪುಂಖಿಲತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ತ ಹ ನರ್ಣನ”?ನೆಂಬ 

ಇನ್ನೂ ರಹತ್ತನೆಯ ಆಧ್ಯಾ ಯನ ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ್ಭೆ ಕಾದಶೋತ್ತರದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಮಂಂಡಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತಂ ಲೋಕಸ್ಯ ದೇವದಡೇನೇನ ಯತೃತಂ 

ತತ್ತೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರನಕ್ಸಾಮಿ ನರ್ಮದಾತಟವಾಸಿನಾಂ | Hon 

ದ್ವಿಜಾನ್ ಸುಕೃತ ಸಣಾನೆ. ವಃ ಕುಷ್ಕೀ ಭೂತ್ಕಾ ಯಯಾ ಚ ಹ। 
ಶಾ ್ರಿದೃಕಾಲೇ ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ರಕ್ತ ಗಂಧಾನುಲೇಷನಃ ॥ ೨॥ 
ಸ್ರವಡ್ಚುದ್ದು ವಗಾತ್ರಸ್ತು ಮಕ್ಸಿಕಾಕೃನಿಸಂವೃತಃ । 

ದುಶ್ಚರ್ಮಾ ದುರ ಖೋ ಗಂಧೀ ಪ್ರಸ್ತ ̀ಲಂಶ್ಚ ಹದೇ ಪದೇ 1 ೩!/ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಸಥಂ ಗತ್ವಾ ಸ್ಪಲನ್ಹ್ವಾ ಕೊಬ್ಬ ನೀದಿದಂ | 

ಭೋಭೋ ಗೃಹಪತೇ ತ ದ ಬ್ರಾ ಎ ಜಿ ಣೈ ಸಹಭೋಜನಂ 1 ೪॥ 

ತ್ವದ ಹೇ ಕರ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಹ ಹ್ಕ ಭಃ ಸಹ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಂ | 

ತತಸ'ಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ವೃಷ , ಯೆಜಮಾನಸಮಸ್ಸಿತಾಃ ೫ 

ಸ್ಪವಂತಂ ನರ್ನಗಾತ್ರೇಷು 'ಭೈಿತ್ಕೇವಮಬ್ರುರ್ನ್ | 

ನಿರ್ಗರ್ಚ್ಯಸ್ಥಾಶು ದುರ್ಗಂಧ ಗೃಹಾಚ್ಛ್ರೇಫುಂ ದ್ವಿಜಾಥನು | ೬॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

| ಮಂಂಡಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ಪರ್ಣನ 

೧.. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; -ಪ್ರಪಂ ಕ್ಟ ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಈ ನರ್ಮದಾತಟದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಮ ಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಶಂಕರನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೇಳುನೆನು. | 

೨-೬. ಆ ಶಂಕರನು ಕುಷ್ಕರೋಗವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೃಪಣರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ರನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಅವನು ಶ್ರಾ ದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲ ರಕ ಶ್ವ ಗಂಧಲೇಸನವುಳ್ಳ ವನೂ, 

ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗುಳ್ಳೆ ಗಳುಳ್ಳ ಶರೀರವುಳ್ಳ ವನೂ ನೊಣ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿರುವವನೂ, ಕೆಟ್ಟ ) ಚರ್ಮವುಳ್ಳೆ ವನೂ, "ಹುರ್ಮುಖನೂ, ದುರ್ಗಂಧವುಳ್ಳ 

ವನೂ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರುತ್ತಿರುವವನೂ ಆಗಿ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣ ನೊರ್ವನ 

ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತ ಇಂತೆಂದನು. "ಎಲ್ಫೈೆ ಮನೆಯ 

ಯಜಮಾನನೆ! ನಾನು ಈದಿನ ಥಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡನೆ 

ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಭುಂಜಿಸಲು ಬಯಸುವೆನು.?' ಬಾ ))ಹ್ಮಣರು 

ಯಜಮಾನನೊಡನೆ ಕೇನವು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ನೋಡಿ, 

«ಛಿ! ದುರ್ಗಂಧನಾದ ದ್ವಿಜಾಧಮ ! ನೀನು ಬೇಗನೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡು. 



ಎ (|. HE 
೧೨೫೨ ಶ್ರೀಃ ಸ್ನಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಅಭೋಜ್ಯ ಮೇತತ್ರರ್ನೇಷೂಂ ದರ್ಶನಾತ್ತ ವ ಸತ್ತೃ ತಂ | 

ವನನೇನ ತಥೇತ್ಯು ಕ್ರಾ , ದೇವಡೇವೋ : ಮಹೇಶ್ವ ರಃ 1 ೭॥ 
ಜಗಾಮಾಕಾಕಮುನುಲ ದೃಶ್ಯಮಾನೋ ದಿ ) ಜೋತ ತ್ರಮೈಃ | 
ಗತೇ ಚಾದರ್ಶನಂ ದೇವೇ ಸ್ನ್ನಾತ್ಪಾಂಭ್ಯುತ್ತ ಷ್ಟ 3 ಸಮಂತತಃ hen 
ಭುಂಜತೇಸ್ಮ ದ್ವಿಜಾ ರಾಜನ್ಯಾವತ್ಪಾತ್ರೇ ಪೃಫಕ್ ಪೃಥಕ್ | 
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ke ಪಶ್ಯಂತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ, ಠೃ ವಿರ್ಬಹು ॥೯॥ 
ದ )ಷ್ಟ್ರ್ಯಾ ವಿಸ ಯಮಾಪನ್ನಾಃ ಸರ್ವೇ ಕಮಿತಿ ಚಾಬ್ರುನನ್ । 
ತತಃ ಕಶಿ ) ದುವಾಚೇದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಓಹೋ ಗುಣವಾನ ಜಃ 1೧೦॥ 
ಯೋಗೀಂದ್ರಃ ಶಂಕೆಯಾ ತ್ರ 'ಬಹುವಿಪ್ರ ಸಮಾಗಮೇ । 
ಯೋತ್ರ ಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಯಾತಃ ಸ ಸ ಜೋಗ ಪರಮೇಶ್ವರ? ॥೧೦೧॥ 
ತಸೆ ಷಂ ಕ್ರೀಡಿತಂ ಮನ್ಯೇ ಭತ್ಸಿ ೯ತಸ್ಯ ನಿಷಾಕಜಂ | 
ಫಲಂ ಭವತ ನಾನ್ಯಸ್ಯ ಹ  ತಿಥೇಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ನ ಯಾತ್ 1 ೧೨ ॥ 
ಸಂಪೂಜ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ 5 ಹ್ಯತಿಥಿಶ್ಚ ದ ಕೇಷತಃ । 
ಶ್ರಾದ | ಕಾಲೇ ತು ಸಂಪ್ತಾ ನ ಗ್ರಮತಿಥಿಂ” ಯೋನ ಪೂಜಯೇತ್ ॥೧೩॥. 
ನಿಶಾಡಾ ರಾಕ್ಸಸಾಸ್ತಸ್ಯ ತದ್ಧಿ ಲುಂಪಂತ್ಯಸಂಶಯಂ । 
ರೂಸಾಸ್ಕಿತಂ ನಿರೂಸಂ ವಾ “ಮಲಿನಂ ಮಲಿನಾಂಬರಂ 1 ೧೪ ॥ 

೭-೯. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಈ ಅನ್ನ ವನ್ನು ಯಾರೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ?? 
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಂಕರನು ಹಾಗೆಯೇ. ಆಗಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 
ನೋಡುತಿ,ರುವಾಗಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಅವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಲು 
ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣರು ಮಿಂದು ಪ್ಫೋಕ್ಸ ಕ ಣೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ 
ಭುಂಜಿಸ ಲದ್ಯುಕ್ತವಾಗಲು' ಅವರು ಎಲ್ಲೆ ಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ' ಬಹಳ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು 
ಕಂಡರು. 

೧೦-೧೧. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು ಇದೇನೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅನಂತರ 
ಗುಣವಂತನೂ, ಯೋಗೀಂದ್ರನೂ ಆದ ಒಬ ಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮ! ಣನು ಶಂಕಿಸಿ ಅನೇಕ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತೆಂದನು. “ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದವನು ಯೋಗಿ 
ಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು. 

೧೨. ಅವನನ್ನು ಧಿಕ್ಕಾರಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿರುವುದೆಂದು 
ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಬೇಕೆ ಅತಿಥಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಫ ಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ 
ನಿರ್ಣಯವಿರುವುದು. | 

೧೩-೧೮. ಪರಮಾತ ಒನನ್ನೂ ಅತಿಥಿಯನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ" ಸೂಜಿಸ 
ಬೇಕು. ಶ್ರಾ ದ್ಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸದಿದ್ದ ರೆ ನಿಶಾಚಗಳೂ, 



ಏಕಾಪಶೋತ್ತರದ್ದಿ ಶತತನೋಡಿಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೫೧ 

ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಶೃಪಚಂ ವಾಪಿ ಅತಿಥಿಂ ನ ನಿಚಾರಯೇತ್ । 

ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚನಂ ತಸ್ಯ ಯಜಮಾನಪುರೋಗಮಾಃ 1 ೧೫ ॥ 

ಬ್ರಾಹಣಾ ದ್ವಿಜಮನ್ಸೇಷ್ಟುಂ ಧಾವಿತಾಃ ಸರ್ವತೋ ದಿಶಂ | 

ತಾನತ್ಸಥಂಚಿತ್ಯೇನಾಃಪಿ ಗಹನಂ ವನಮಾಶ್ರಿತಃ il ೧೬॥ 

ದೃಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟ ಇತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ತೇನ ತೇ ಸರ್ವ ಆಗತಾಃ । 
ತತಃ ಪಶ್ಯಂತಿ ತಂ ನಿಪ್ರಂ ಸ್ಮಾಣುವನ್ನಿಶ್ಚಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ! ೧೭ ॥ 

ಕ್ರಂದತೇ ನ ಚಲತಿ ಸ್ಪಂದತೇ ನ ಚ ಪಶ್ಯತಿ | 

ಜಲ್ಬಂತಿ ಕರುಣಂ ಕೇಚಿತ್ ಸ್ತುವಂತಿ ಚ ತಥಾಂಹರೇ 1 ೧೮॥ 
ವಾಗಿ ಸತತಮಿಷ್ಟಾಭಿಃ ಸ್ಪೂಯಮಾನಸ್ರ್ರಿಲೋಚನಃ । 
ಕ್ಸುಧಾರ್ದಿತಾನಾಂ ದೇವೇಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ವಿಶೇಷತಃ 
ನಿನಷ್ಟಮನ್ನಂ ಸರ್ಮೇಷಾಂ ಪುನಃ ಸಂಸ್ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ 1 OF 

ಶ್ರುತಾ ತು ವಚನಂ ತೇಷಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ 

ಪರಯಾ ಕೃಪಯಾ ದೇವಃ ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತಾನುವಾಚ ಹ 1 ೨೦॥ 

ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ಮಹಾನುಭಾವಾ 

ಸ್ವದೇನ ನೋನ್ನಂ ವಿಹಿತಂ ಸುಥೇನ । 
ಭುಂಜಂತು ನಿಪ್ರಾಃ ಸಹಬಂಧುಭೃತ್ಯ್ಯೈ 

ರರ್ಚಂತು ನಿತ್ಯಂ ಮಮ ಮಂಡಲಂ ಚ ॥ ೨೧॥ 

ರಾಕ್ಚಸರೂ ಆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಹಾಳುಮಾಡುವರು. ಅತಿಥಿಯು 

ಸುಂದರನಾಗಲಿ, ಕುರೂಪಿಯಾಗಲಿ, ಮಲಿನನಾಗಲಿ, ಮಲಿನವಸ್ತ್ರನಾಗಲಿ, 

ಯೋಗೀಂದ್ರನಾಗಲಿ, ಶ್ರಪಚನಾಗಲಿ, ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು .ನಿಚಾರಮಾಡ 

ಬಾರದು. ಯಜಮಾನನೇ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣನ 

ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಮಸ, 

ದಿಕ್ತುಗಳಿಗೂ ಓಡಿದರು. . ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಹನವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮ 

ಇನು, "" ನೋಡಿದೆನು, ಅತಿಥಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆನು? ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 

ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಥಾಣುವಿನಂತೆ ನಿಶ್ಚಲನೂ, ಮಾತಾಡದವನೂ ಆದ 

ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದರು. 

ಕೆಲವರು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. 

೧೯೨೨೦. «ಶಂಕರ! ನಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಸ್ಥತವನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡು'' ಎಂದು ಪ್ರಿಯವಚನಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಸಿವುಗೊಂಡ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ 

ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನರಮ ದಯೆಯಿಂದ ನಗುತ್ತ ಹೀಗೆಂದನು. 

೨೧. " ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆ! ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ 
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ತತಶ್ವಾ ಯತನಂ ಪಾರ್ಥ ದೇವದೇನಸ ಸ್ಯ ಶೂಲಿನಃ । 

ಮುಂಡಿನಾಮೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಶುಭಂ । 
ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ತು ನಿಶೇಷೇಣ ಗಯಾತೀರ್ಥೇನ ತತ್ಸಮಂ 1 ೨೨ i 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾ ದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಂಶೀತಿಸಾಹಸಾ ಶಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಸಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನಾಖಂಡೇ 

"4ಮುಂಂಡಿತೀ ರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ;ನರ್ಣನಂ?? 

ನಾಮೈ ಕಾದಶೋತ ್ರ ರದ್ವಿಶತತಪೋಂಧಾ, ಯಃ 

ಅನ್ನವನ್ನು ಅಮೃತದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬಂಥುಭೃತ್ಯರೊಡನೆ 
ಭುಂಜಿಸಿರಿ, ನನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನೂ ಅರ್ಚಿಸಿರಿ. 

೨೨, ಯುಧಿಸ್ಸಿ ರ! ಅನಂತರ ಸಕಲ ಪಾಸ ವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಂಕರನ 
ದೇವಾಲಯವು ಮುಂಡಿಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಕಾರ್ತಿಕ 
ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಅದು ಗಯಾತೀರ್ಥಕೆ ಸ ಸಮವಾಗುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರೆ ಶ್ಲೊ £ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾ ಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅನಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ; ಕಥಾಖಂಡದಲಿ 

«೪ ಮುಂಡಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ. ಸ ವರ್ಣನ?'' ವೆಂಬ 
ಇನ್ನೂ ರಹನ್ನೊ ೦ದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



il ಶ್ರಿ (ಕ ॥ | 

ಗ್ ಗು ಗತ್ ಇ ಅಥ ದ್ವಾದಶೋತ್ತರದ್ದಿಶತತಮೊಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಏಕಶಾಲಡಿಂಡಿಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಅಘಫಾನ್ಯತ್ಸಂಪ್ರನಕ್ಸ್ರ್ಯ್ಯಾನಿು ದೇವಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಮಹತ್ । 3ಬಿ 
ಶ್ರುತಮಾತ್ರೇಣ ಯೇನಾಶು ಸರ್ನ್ವಸಾಸೆಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ on 

ಭಿಕ್ಸುರೂಸಂ ಪರಂ ಕೃತ್ಕಾ ದೇನದೇನೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ । 

ಏಕಶಾಲಾಂ ಗತೋ ಗ್ರಾಮಂ ಭಿಕ್ಸಾರ್ಥೀ ಕ್ಸುತ್ರಿಸಾಸಿತಃ 1 ೨॥ 

ಅಕ್ಷಸೂತ್ರೋದ್ಯತಕರೋ ಭಸ್ಮಗುಂಠಿತನಿಗ್ರಹಃ । 

ಸ್ಫುರತ್ರ್ರಿಶೂಲೋ ನಿಶ್ಚೇಶೋ ಜಹಾಕುಂಡಲಜಭೂಹಿತಃ 1 ೩॥ 

ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಹಿಕೃತಭೂಷಣಃ । 

ನಾಡಯನ್ನೈ ಡಮರುಕಂ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರತಿಮಂ ಶುಭಂ 1 ೪॥ 

ಕಸಾಲಪಾಣಿರ್ಭಗವಾನ್ಪಾಲಕೈರ್ಬಹುಭಿರ್ವೃತಃ | 

ಕೃಚಿದ್ಧಾಯನ್ಹ ಸಂಶ್ಚೈನ ನೃತ್ಯನ್ವಾದ್ಯನ್ ಕೃಚಿತ್ರ್ವಚಿತ್ hn 8 

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಗೃಹೇ ದೇವೋ ಲೀಲಯಾ ಡಿಂಡಿಮಂ ನ್ಯೃಸೇತ್ | 

ಭಾರಾಕ್ರಾಂತಂ ಗೃಹಂ ಪಾರ್ಥ ತತ್ರ ತತ್ರ ನಿನಶ್ಯತಿ 1 ೬॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಏಕಶಾಲಡಿಂಡಿಮೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಅನಂತರ ಶಂಕರನ 

ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು... ಮಾನವನು ಅದನ್ನು . 

ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪಾಸಮುಕ್ಕನಾಗುನನು. 

೨. ಜೀವಡೇವನಾದ ವಹೇಶ್ವರನು ಭಿಕ್ಸುರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಹಸಿವು 

ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ನಿಕ್ಸೆ ಗಾಗಿ ಎಕಶಾಲಗ್ರಾಮಕ್ಸೆ ಹೋದನು. 

೩-೬. ಅವನು ಜಸಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದವನೂ, ಭಸ್ಮಲಿಷ್ತನೂ, ಪ್ರಕಾಶ 

ಮಾನನಾದ ತ್ರಿಶೂಲವುಳ್ಳ ವನೂ, ಜಟಾಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ 

ವನೂ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊದ್ದವನೂ, ದೊಡ್ಡ ಶರೀರವುಳ್ಳ ವನೂ, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ 

ದಿಂದ ಅಲಂಕೃತನೂ, ಡಿಂಡಿಮದಂತಿರುವ ಡಮರುವನ್ನು ಬಾರಿಸುವವನೂ, 

ಕಪಾಲಪಾಣಿಯೂ, ಅನೇಕ ಬಾಲಕರಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನೂ, ಒಂದೆಡೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವವನೂ,: ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವವನೂ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಿ 

ಯುವವನೂ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮನೆ 



೧೨೨/೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ. 

ಏನಂ ಸಂಪ ಪ್ರಚರನ್ನೇನೋ ನೇಷ್ಟಿ ತೋ ಬಹುಭಿರ್ಜನೈಃ । 
ದೃ ಶ್ಯಾಂ ದೃತ್ಯೇನ ರೂಸೇಣ ನಿರ್ಜಗಾಮ ಬಹಿಃ ಪ್ರಭುಃ !॥೭॥ 
ಇತಕೆ "ತಕ್ಕ ಧಾನಂತಂ ನ ಸಶ್ಯಂತಿ ಯದಾ ಜರ್ನಾ | 
ವಿಸಿ ತಾಸ್ಪೆ ಸ್ವೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ಶಂಭುರ್ಭವಿಷ್ಯ ತಿ ತತೋಂಸ್ತುವನ್ !1೮॥ 
ತೇಸೂಂ ತು ಸ್ತು ನತಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಂಕರಂ ಜಗತಾಂ ಪತಿಂ । 
ಡಿಂಡಿರೂಪೋಹಿ ಭಗವಾಂಸ್ತದಾಂಸೌ ಪ್ರತ್ಯದೃಶ್ಯತ 1೯॥ 
ತದಾ ಪ ರ್ರಭೃತಿ ದೇವೇಶೋ ಡಿಂಡಿನೇಶ್ವಃ ರ ಉಚ ತೇ | 
ದರ್ಶನಾತ್ಸ ಎರ್ಶನಾದ್ರಾ ಜನ್ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ ಪ್ರ ಮುಚ್ಕತೆ ತೇ I ೧೦॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಫಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ಶ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

46 ಏಕಶಾಲಡಿಂಡಿಮೇಶ' | ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ 4 ನರ್ಣನಂ??ನಾಮ 
ದ್ವಾದಶೋತ್ತ ರದ್ದಿ ಶತತನೋಧ್ಯಾಯಃ 

ಟ್ 

ಯಲ್ಲಿ ಡಿಂಡಿಮವನ ನ್ನ ಇಡುವನೊ, ಆ ಮನೆಯು ಭಾರದಿಂದ ಪ್ಯಾಪ್ತ ವಾಗಿ 

೭, ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತ ರುವ ಆ ಶಂಕರನನ್ನು ಬಹು ಜನಗಳು ಸುತ್ತಿ 
ಕೊಳ್ಳ ಲು ಅವನು ದೃಶ್ನಾ ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಹೊರಹೊರಟಿನು. 

೮. ಇತ್ತ ಅತ್ತ | ಡವ ಅವನನ್ನು ಆ ಬ್ರಾಹ ನಿರು ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಯ 
ಗೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. 

೯. ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಡಿಂಡಿರೂಸನಾದ ಶಂಕರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರಲು 
ಶಂಕರನು ಡಿಂಡಿರೂಸನಾಗಿಯೆ ಕಾಣಿಸ ಸಿಕೊಂಡನು. 

೧೦. ಅದು ಮೊದಲ್ಗೊ ೦ಡು ಆ ಶಂಕರನು ಡಿಂಡಿಮೇಶ್ವ ರನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುವ ವನು. ನರನು ಅವನ ದರ್ಶನಸ ಸರ್ಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಲ 
ಪಾಸಮುಕ್ತನಾ ಾಗುವನು, 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತೊ ನ ಲದುಸಾಪಿರ ಶ್ಣೊ £ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ ಶ್ರೀ ಸಾ ್ ಲಂದಮುಹಾಪುದಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕಬಾಖಂಡದಲ್ಲ 
4 " ಏಕಶಾಲಡಿಂಡಿಮೇಶ, ] ರೆತೀರ್ಥಮಾಹಾತ ಫೀ ವರ್ಣಿನ ವೆಂಬ 

ಇನ್ನೂ ರಹನ್ನೆ ರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯವು" ಮುಗಿದುದು 



ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಶ್ರಯೋದಶೋತ್ತರದ್ದಿಶ ್ವ_ಶತತಮೊಣಆಧ್ಯಾಯಃ 

ಆಮ ಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಪುನರನ್ಯತ್ರನಕ್ಸ್ಯಾನಿ ದೇವಸ್ಯಚರಿತಂ ಮಹತ್ | 

ಶ್ರುತಮಾತ್ರೇಣ ಯೇನೈನ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಸಾತಕ್ಯೈಃ Hon 

ಅಬಾಲೋ ಬಾಲರೂಪಹೇಣ ಗ್ರಾಮಣ್ಕೈರ್ಜಾಲಕ್ಕೆಃ ಸಹ। 

ಆಮಲೈಃ ಕ್ರೀಡಶೇ ಶಂಭುಸ್ತತೆ ಶ್ರೇ ನಕ್ಸಾ ತಮಿ ಭಾರತ 1 ೨॥ 

ಸನೆ ಮುಲಕ ಕ್ಸೆಸ್ಟಾ "ಯೇ ತೇ ೀವೇನ ಪಾಂಡವ । 

ಆನೀತಾಸ್ತ ಹಾದೇವ ತತಃ ಹಶಾ ತ್ಕ ಸೇದ್ದ ರಃ Il &n 

ಯಾನದ್ದ ತ ತ ̀ನಿಶೋ ದಿಗ್ಯ್ಯ ಆಗಚ್ಛ ೦ತಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ । 

ತಾನತ್ತ ಮಾನುಲಂ ಭೂತ "ನಕ್ಕ ೫ ಸರಮೇಶ್ವ ರಂ IH Yn 

ತೃ ತೀಯೇ ಚೈವ ಯತ್ವರ್ಮ ದೇನದೇವಸ್ಯ ನೀನುತಃ | 

ಸ್ಥಾನಾನಾಂ ಸರಮಂ ಸ್ಥಾನಮಾಮಲೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ !೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಆಮಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:-ಮರಳಿ ಶಂಕರನ ಇನ್ನೊಂದು 

ಮಹಾಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೇ ನರನು 

ಸಕಲ ಪಾಪಮುಕ್ತನಾಗುವನು. 

೨. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ!  ಬಾಲಕನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆ ಶಂಕರನು ಹಳ್ಳಿಯ 
ಬಾಲಕಕೊಡಗೂಡಿ' ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಆಟಿವಾಡುತಿ ತ್ವಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು 
ನಿನಗೆ ಸುವನು. 

. ಶಂಕರನು ಆ ಬಾಲಕರು ಎಸೆದ ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು 

ನೊಡನೆ ತಂದು ತಂದು ಮರಳಿ ಎಸೆದನು. 

೪-೫. ಆ ಬಾಲಕರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ 
ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಂದು” ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕೆಂದಿರು 
ವಷ ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ತಾನೇ ನೆಲ್ಲಿಯಕಾಯಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು. 



೧೨೫೬ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತೇನ ಪೂಜಿತಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಪರಮಂ ಪದಂ 1 ೬॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ್ರ್ಯಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನ್ ಖಂಜೇ 
«ಆಮಲೇಶ _ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ;ನರ್ಣನಂ? ನಾಮ 

ತ್ರ ಯೋಪಶೋತ್ತ ರದಿ ಒಶತತನೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ದೇವದೇವನಾದ ಆ ಧೀಮಂತ ಮಹೇಶ್ವ ರನ ಈ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಆ ಆಮಲೇಶ 
ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅನಿರ್ಭವಿಸಿತು. ಈ ಆಮಲೆ 1ೌಶ್ವರಕ್ಕೆ ಶ್ಸೀತ್ರವು ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 
ಸ್ಟಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಲೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಮ 
ಪದವಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ (ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ತ ಾಯಂಡನಲ 

“ ಅಮಲೇಶ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ ಸ್ಯಾ ವರ್ಣನ ?' ವೆಂಬ 
ಇನ ನ್ಸೂರ ರಹದಿಮೂರನೆಯ ಅಧಾ ) ಯವು ಮಂಗಿದುದು 



I ಶ್ರೀಃ ॥ 

ದಂದ ರಸಂ ಪ ನಯ ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋತ್ತರದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಶ್ರೀಕಸಾಲತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ:ಃ-- 

ಚತುರ್ಥಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಸ್ಸಾನಿಂ ದೇವಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಮಹತ್ । 
ಶ್ರುತಮಾತ್ರೇಣ ಯೇನೈನ ಸರ್ವಹಾಷೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ HO 

ಕಸಾಲೀ ಕಾಂಥಿಕೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಥಾ ಸ ವ್ಯಚರನ್ಮಹೀಂ | 

ನಶಾಚೈ ರಾಕ್ಸಸೈರ್ಭೂತೈರ್ಡಾ*ಿನೀಯೋಗಿನೀವೃತಃ | ೨॥ 
ಭೈರನಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಾಯ ಪ್ರೇತಾಸನಪರಿಗ್ರಹಃ । 

ತ್ರೈಲೋಕ್ಕಸ್ಯಾಭಯಂ ದತ್ಕಾ ಚಚಾರ ನಿಪುಲಂ ತಪಃ ೩ 

ಆಸಾಢೀ ತು ಕೃತಾ ತತ್ರ ಹ್ಯಾಷೂಢೀನಾನು ವಿಶ್ರುತಂ । 

ಕಂಥಾ ಮುಕ್ತಾ ತತೋನ್ಯತ್ರ ದೇವೇನ ಪರಮೇಷ್ಮಿನಾ 1೪॥ 

ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ ಕಂಥೇಶ್ವರ ಉಚ್ಯತೇ | 

ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಹೃತ್ತಮೇಧ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ : ॥೫॥ 

ದೇವೋ ಮಾರ್ಗೇ ಪುನಸ್ತತ್ರ ಭ್ರಮತೇ ಚ ಯದೃಚ್ಛಯಾ । | 
ನಿಕ್ರೀಣಾತಿ ಬಲಾಕಾರೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚೋಕ್ಕ್ತೋ ಹರೇಣ ತು ॥೬॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಶ್ರೀಕಸಾಲತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಈಗ 

ಶಂಕರನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಹಾಚರಿಕ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದ. 

ರಿಂದಲೇ ಮಾನವನು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ಕನಾಗುವನು. 

೨. ಶಂಕರನು ಚಿಂದಿಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪಿಶಾಚ, ರಾಶ್ಚಸ, ಭೂತ, 

ಡಾಕಿನೀ ಗಣಸಹಿತನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದನು. 

೩. ಅವನು ಭಯಂಕರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಪ್ರೇತದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು 

ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತು ಮಹಾ ತಸವನ್ನಾಚರಿಸಿದನು. 

೪-೫. ಅವನು ದಂಡವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಷಾಢಿಯೆಂಬ ನಾಮದಿಂದ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಥೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಥೇಶ್ವರ 

ನೆನ್ಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದಲೇ ಅಶ್ಚಮೇಧಯಾಗದ 

ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. 

೬. ಆ ಶಂಕರನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಚಿಟ್ಟಿ ಹರಳ 

ಬೀಜವನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿರುವ ವರ್ತಕನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದನು. 



೧೨ ೫೮ ಶ್ರೀ ಸ್ಪಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ ಬ 
[oy 

ಯದಿ ಭದ್ರ ನಚೇತ್ಕೊ €ಪಂ ಕರೋಷಿ ಮಯಿ ಸಾಂಸೆ ನ್ರತಂ | 
ಬಲಾಭಿರ್ಬರ ಮೇ ಲಗಂ ದಬಾನಿ ಬಹು ತೇ ಧನಂ ॥೭॥ 
ಏನಮುಕ್ತೋಂಥ ದೇನೇನ ಸವಣಿಗೊ _ೀಭಮೋಹಿತಃ । 
ಯೋಜಯಾಮಾಸ ಬಲಕಾ ಲಂಗೇ ಚೋತ ತ್ರಮಮಧ್ಯಮಾನ್ ॥೮॥ 
ತಾನದ್ಯಾ ವತ ೦೦೦೦ ಸರ್ವೇ ಗತಾಃ ಕಾಲೇ ಸುಸಂಚಿತಾಃ | 
ಸ್ಥಿ ತಂ ಸಮುನ್ನ. ತಂ ಲಿಂಗಂ ದೃ ಸ್ಟಾ ಶೋಕಮುಸಾಗತಂ ॥1೯॥ 
ಕ ತ್ಕಾ ತು ಖಂಡಖಂಡಾನಿ ಸ “ಜಲ ಪರಮೇಶ್ವ ರಃ | 
ಉನಾಚೆ ಪ್ರಹಸನ ವಾಕ್ಯಂ ತಂದೃ ಷ್ಟ್ಚಾ ಗತ “ಸಾಧ್ವ್ಯಸಂ I ೧೦॥ 
ನಚಮೇ `ಸೂರಿತಂ ಲಿಂಗು ಯಾಸ್ಕಾ ಬಿ "ಯದಿ ಮನ್ಯಸೇ । 
ದದಾನಿ ತತ್ರ ನಿತ್ತಂ ತೇ ಯದಿ ಲಿಂಗಂ ಪ ಶ್ರಪೂರಿತಂ To 

ವಣಿಗುವಾಜ: — 

ಅಥನ್ಯ್ಕೊ ಕ ುತಪುಣ್ಕೊ ಆಹಂ ನಿಗ್ರಾ ಹ್ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರ । 
ತನ ಫಿ ಶಯಮಕುರ್ನಾಣಃ ಕೋಚಿತ್ಯೇ' ಶಾಶ್ವತೀಃ ಸಮಾಃ i ೧೨ ॥ 
ವಿತಚು ) ೨ತ್ಕಾ ವಚಸ್ತಸ ಸಸ್ಯ ವಣಿಕ್ಟು ತ್ರ ಸ್ಯ ಭಾರತ [ 
ಅಸಂಕ್ಟೆ ಯಂ ಧನಂ! ದತ್ತಾ ಸ್ಥಿ ತಸ ಸ್ರ "ಮಹೇಶ್ವ ರಃ 1 ೧೩ ॥ 

೭. “ಮಂಗಳಕರಣೆ! ನೀನು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸಕೆ ಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ 
ಈ ಬೀಜಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಣವನ್ನು 
ಕೊಡುವೆನು.?' 

೮. ಶಂಕರನ; ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು, ವರ್ತಕನು ಲೋಭದಿಂದ ಉತ್ತಮ 
ಮಧ್ಯ ಮವಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆ ಲಿಂಗಸೂರಣದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 

೯-೧೦. ಅಷ್ಟ ರಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಲ್ಬಟ್ಟ ಅನೆಲವೂ ನಾಶ 
ವಾದುವು. ವೈಶ್ಯನು ಉನ್ನ ತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖ 
ಗೊಂಡನು. ಆ ಶಂಕರನು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತ 
ಭಯವಿಲ್ಲದ ಆ ವರ್ತಕನನ್ನು ಕಂಡು ಇಂತೆಂದನು. 

೧೧. "ನೀನು ನನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸೂರಣಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನು 
ಒಪ್ಪಿ ದರೆ ಹೊರಟುಹೆ ಗುವೆನು. ನೀನು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂರಣಮಾಡಿದ್ದರೆ 
ದ್ರ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ನು.” | 

೧೨. ವರ್ತಕನು “ಹೇಳುತಾ ಇನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ! ಅಧನ್ಯ ನೂ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡದವನೂ ಆದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸು. ನಿನಗೆಪಿ ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾಡದ ನಾನ: 
ಶಾಶ್ವ ತಸ ಖೆ ಸುವೆನು. 

ಕ ಸೇ ಶ್ವರನು ವಣಿಕ್ಟು ತ ತ್ರನ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ 
ಧನನನ್ಸಿತ್ತು ತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿ ದನ್ನ 



ಚತುರ್ದಶೋತ್ತರದ್ದಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೫೯ 

ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಲಾಕೈೆರಿನ ಭೂಷಿತಂ | 

ಪ್ರತ್ಯ ಯಾರ್ಜಂ ಸಿ ತೆಂ ಠಿಂಗಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರ ಹಕಾನ್ಯು ಯಾ 1೧೦೧೪! 

ದೇನೇನ ರಜಿತಂ ಸಾರ್ಥ 8 ಕ್ರೀಡಯಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. 

ದೇನಮಾರ್ಗಮಿತಿ ಖ್ಯಾತಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ನಿಶ್ರುತಂ | 

ಪಠ್ಯನ್ರ ಸೂಜಯನ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ 1 ೧೫ ॥ 

ದೇವಮಾರ್ಗೇ ತು ಯೋ ಗತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ಬಲಾಕೇಶ್ವರಂ । 

ಪಂಜಾಯತನಮಾಸಾದ್ಯ ರುದ್ರ. ಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛ ತಿ not 

ದೇನಮಾರ್ಗೇ ಮೃ ತಾನಾಂ ತು ನರಾಣಾಂ ಭಾನಿತಾತ ಮನಾಂ | 

ನ ಭನೇತ್ಸು ನರಾವ್ನ ತ್ತೀ ರುದ್ರ ಲೋಕಾತ್ಮ ದಾಚನ ! ೧೭ ॥ 

ದೇನಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ 30 ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ನರೋತ್ತಮ । | 
ಮುಚ್ಯ ತೇ ಸ ಸರ್ನಸಾಷೇಭೆ್ಯಿ € ನಾಂತ್ರಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ ೧೮॥ 

ಇ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದೇ ಮುಹಾಪ್ರರಾಣೇ ನಿಕಾತಿಸಾಹಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

44ಶ್ರ್ರೀಕ ಸಾಲತೀರ್ಥನಾಹಾತ್ಮ ಭನರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 

* ಚತುರ್ಪಶೋತ್ತರದ್ವಿಶತತತೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೧೪. ಮಹಾರಾಜ! ಶಂಕರನು ಅದು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ 

ಮಾಡಲು ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಬಲಾಕಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ 

ಇದ್ದ ನು... | 

೧೫. ಮಹೇಶ್ವ ರನು ಕ ೇಡಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ' ಪು ಶಿಷ್ಯ ಮಾಡಿದ 

ಆ ಲಿಂಗವು ಮೂರು. ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವವಾರ್ಗವೆಂದು ಪ ್ರಸಿದ್ದ ನಾಯಿತು. 

ಅದನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿದನನು ಸಕಲ ಸಾನಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತ ನಾಗು 

ವನು. | 

೧೬. ದೇವಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯತನ ರೂಪದಿಂದಿರುವ ಬಲಾಕೇ. 

ಶ್ರರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು ರುದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. 

೧೭. ದೇವಮಾರ್ಗದನ್ಲಿ ಮೃ ತರಾದ ಭಕ್ತಿ ಯುಳ್ಳ ಮಾನವರಿಗೆ ರುದ್ರ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರನರಾವೃತ್ತಿ ತ್ರಿಯಿಲ್ಲದ ಸೈಯುಂಟಾಗವುದು 

೧೮. ಜೀವಮಾರ್ಗ ದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ 
ಮಾನವನು ಸಮಸ್ತ ಪಾಸಮುಕ್ಕನಾಗುವನು. ಈ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜಾರಮಾಡ 

ಕೂಡದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 

ಶ್ರ್ರೀಸ್ಗಾ ದಮ ಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೇಪಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

4 ಶ್ರ್ರೀಕಹ ಖಾಲತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ವರ್ಜನ? ನೆಂಬ 

ಇನ್ನೂ ರಹದಿನಾಲ್ವ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಪಂಚದಶೋತ್ತ ರದ್ದಿ ಶತತನೋಧ್ಯಾಯಃ 

ಶೃಂಗಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಶೃಂಗಿತೀರ್ಥಂ ತತೋ ಗಜೆ ಕ್ರೇನ್ಮೊ ಕದಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ | 

ಮೃತಾನಾಂ ತತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ನ ಸಂಶಯಃ Hon 
ತತ್ರೈವ ನಿಂಡವಾನೇನ ಸಿತ್ಕೂಹಾಮನೃಣೋ ಭವೇತ್ । 
ತೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಲಭೇದ್ಲಾ ಣೇಶ್ವರೀಂ ಗತಿಂ 1 ೨॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

ಶ್ರ | ಂಗಿತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ 'ವರ್ಣನಂ ೨ ನಾಮ 

ಪಂಚದಕೋತ್ತ ರದಿ ತತಕಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಶ್ರಂಗಿತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ 4 ನಣಕಸ 

ಗಿ. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಸಕಲ 

ಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶೃಂಗಿತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೃ 
ರಾದವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚ ಯನಾಗಿಯೂ ಮೋಸ ವ ಲಭಿಸುವುದು. 

ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಡಸ್ರದಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಸಯಣವು ಪರಿಹಾರವಾಗು [Aa] 

ವುದು. ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ವ ಮಾನವನು ಗಾಣೇಶ್ವರೀ ಗತಿಯನ್ನು ಸಡೆಯುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಔನಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೌವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

4 ಶೃಂಗಿತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ಖನರ್ಣನ?'' ವೆಂಬ 
ಇನ್ನೂ ರಹದಿನೈ ದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ I 

ಅಥ ಸೋಡಶೋತ್ತರದ್ದಿತತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ i 

ಆಸಾಢೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಅಷಾಢೀತೀರ್ಥ ಮಾಗಚ್ಛೇತ್ತ ತೋ ಭೂಪಾಲನಂದನ । 
ಫಾನಿಕಂ ರೂಪಮಾಸ್ಟಾ ಯ ಸಿ ತೋ ಯತ್ರ ಮಹೇಶ್ವ ರಃ !೧॥ 
ಜಾತುರ್ಯಗಮಿದಂ ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವ ತೀಫೋಷ್ಟನುತ್ತ "ಮುಂ | 
ತತ್ರ ಸ್ನಾತಾ ನರೋ ರಾಜನ್ರುದ್ರಸಾ ಒನುಚರೋ ಭನೇತ್ ॥ ೨ ॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥ ತು ಯಃ ಕಶ್ಲಿ ತ್ಸು ಕುತ್ತ ಸ್ರಾಣಮೋಕ್ಸಣಂ | | 
ಅನಿನರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ , ರುದ್ರ ಕೋಕಾದಸ ನಿಶಯಂ. 1೩॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ತ್ರ್ಯಾರ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನುಖಂಡೇ 

44 ಆಷ್ಠ ಸಾಢೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮವರ್ಣನಂ ನಾಮ 
ಸೋಡಶೋತ್ತರದ್ದಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಆಸಾಢೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 
ಆಷಾಢೀತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ 
ನೆಲಸಿರುವನು. | 

. ಈ ತೀರ್ಥವು ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿರುವುದೂ, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತ ಮನು ಆಗಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಮಾನವನು ಶಿನನ ಸೇನಕನಾಗು 
ವನು. | 0.1 

೩. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಮಾನವನಿಗೆ ರುದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ 
ಬದ ಗತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ (ಈಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ರ್ರಸಿದ್ದವಾದ. 
ಶ್ರೀ ಸಾ ಂಪಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವ ವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

" ಅಷಾಢೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಸ,ವರ್ಣನ”” ನೆಂಬ 

ಇನ್ನೂ ರಹದಿನಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 

15 



| ಫ್ರೀ 

ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋತ್ತರ ದ್ರಿ ಶತ ತರೋಂಧಾ ಯತ 

ಬಿರಂಡಿೀತಿಂ ರ್ಥ ಮಾ ಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣ ನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ನಿರಂಡೀಸಂಗಮಂ ಗಚ್ಛೆ ತ್ಸು ರಾಸುರನಮಸ್ಕ ತಂ। | 
ತತ್ತು ತೀರ್ಥಂ ಮಹಾಸ್ರಜ್ಜರ ೦ ಮಹಾತ ಸಾತತಸಾಶಕಲ I ou 
ಉಸವಾಸಸಕೋ ಭೂತ್ಕಾ ನಿಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮಾನಸಃ 
ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ಸಚ ತೇಬ್ರ ಹ ಹೆ ತ್ಯಯಾ ॥ ೨॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇತು ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ರಾಣತ್ಯಾಗಹಕೋ ಭವೇತ್ । 
ಅನಿನರ್ತಿಕಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ರುಡ್ತಶೋಫಾದಸನಿಕೆಯಂ ॥೩॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಿಶಕಾಶೀಕಿಸಾಹಸಾ ್ ರಿ $0 ಸಂಶಿಷಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃಕೀಯೇ ರೇನಾ ೦ಡೇ 

€« ಏರಂಡೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ;ಮರ್ಣನಂ?' ನಾಮ 
ಸಪ್ತ ದಶೋತ್ತ ರದ್ದಿ ತತ ನೋಂ ಧ್ಯಾಯಃ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ನಿರಂಡೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ್ಲನರ್ಜನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೆ ಡೇವಕಾನವರಿಂದ ನಂದಿತ 
ವಾದ ವಿರಂಡೀಸಂಗ; ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ತೀರ್ಥವು ಅಕಿ ಸೃ ಜ್ಯಾಕರವೂ, 
ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಯೊಳಿಸುವುರೂ ಆಗಿರುವುದು. 

೨. ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ಜಿತೀಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಿಂದವನು 
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. 

೩. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿ೦ದ ಮಡಿದನರದಿಗೆ ರುದ್ರರೋಕಕ ಲ್ಲಿ ಪುನರಾ 
ವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಗತಿಯುಂಬಾಗುವುದು. | 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂಡು ಪ್ರ ಸಿದ್ದವ ನಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂಡೆನೆಂದು ಕೌಸಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

66 ನಿರಂಡೀತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಮ ವಣರನ? ನಂಬ 
ಇನ್ನೂರಹದಿನೇಳನೆಯ ಆಧ್ಯಾ ಯುನ ಮುಗಿರುಥು 



ಶ್ರಿ €$ 1 

ಅಥಾಷ್ಟಾ ದಶಾಂಧಿಕದ್ವಿ ಶತತಮೋಧಾ ತ್ಯಯಃ 

ಜಾಮದಗ್ನತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತಕೋ ಗಚ್ಛೆ (ದ್ದ ರಾಧೀಶ ತೀರ್ಥಂ ಸರಮಶೋಬಭನಂ | 

ಜಮದಗ್ನಿ MA ಖ್ಯಾ ತಂ ಯತ್ರ ಸಿದ್ದೊ ೀ ಜನಾರ್ದನಃ HON 

ಯುಧಿಷ್ಠಿ ದ ಉಮಾಚ ೩ 

ಕಥಂ ಸಿದ್ಧೋ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಸುದೇನೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ | 

ಮಾನುಷಂ 'ಹೊಸಮಾಸ್ಟಾ ಯ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯ ಯಾ 1೨॥ 

ಏತತ್ಸ ರ್ವಂ ಯಥಾನ್ಯಾ ಯಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಚಕ್ರಿ ₹98 1 | 

ಚರಿತಾ ಶೊ ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕಥ್ಯ ಮಾನಂ ತ ಯಾನೆ 4 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಾಚ 

ಆಸೀತ್ಪೂರ್ವಂ ಮಹಾರಾಜ ಹೈಹಯಾಧಿಪತಿರ್ಮಹಾನ್ | 

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಇತಿ ಖ್ಯಾ ತೋರಾಜಾ ಬಾಹುಸಹಸ ಸವಾನ್ HY 

ಹಸ್ತ್ಯ ಶ್ರ ರಥಸ ೦ಪನ್ನಃ ಸರ್ವಶಸ ಸ್ಪಭೃ ತಾಂ ವರಃ | 

ನೇಡವಿದ್ಕಾ ವ್ರ ತಸ್ಪಾ ತಃ ಸರ್ನಥೊತಾಭಯಸ್ರ ದ !॥೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ಜಾಮದಗ್ನ್ಗ್ಯತೀರ್ಥಮಾ ಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಮಹಾರಾಜ! ಅನಂತರ 

ಜನಾರ್ದನನು ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅತಿಮಂಗಳಕರನಾದ ಜಮದಗ್ನಿ 

ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಜಗದ್ದುರುವಾದ ವಾಸುದೇವನು 

ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹಿತನನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಮನುಷ್ಯರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೇಗೆ 

ಯನ್ನು ನಡೆದನು? 

೩, ದೇವದೇವನಾದ ನಿಷ್ಣುವಿನ ಈ ಚಂತ್ರೆ ಯನ್ನು ನಿನ್ಲಿಂದ ಕೇಳ 

ಬಯಸುನೆನು. 

೪-೬. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹಿಂದೆ ಹೈಹಯದೇಶದ 

ಅರಸನೂ, ಸಾವಿರ ತೋಳುಗಳುಳ್ಳ ವನೂ, ಆನೆ ಕುದುರೆ ರಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು 

ವವನೂ, ಸೆಕಲಧನುರ್ಧರರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನೂ, ವೇದನಿದ್ಯಾವ್ರತಸಂಸನ್ನನೂ, 



ಲ ಸಸರ ಮಾಡ ಗಟ ಯ ಭಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದನುಖಾಪು ಾಜಂ 

ಮಾಹಿಷ್ಟ ತ್ಯಾಃ ಹತಿಃ ಶ್ರಿ €ಮಾನ್ರಾ ಜಾ ಹ್ಯ ಜೌ ನ ಹಿಚೀಪತಿಃ | 

ಸ ಕದಾಚನ ಗಾಶ್ಚ ತುಂ ನಿಜನಿಗಾಮ "ಮಹಾಬಲಃ ॥ ೬॥ 
ಬಹುಭಿರ್ದಿವಸೈಃ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಭ ಭೃಗುಕಚ್ಛ ಮನುತ್ತಮಂ । 

ಜಮದಗ್ನಿ ರ್ಮ ಜಾತಾ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಕ ತ ತಾಪಸಃ ॥೭॥ 
ರೇಣುಕಾಸಹಿತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಭೂತಾಜ ಭಯಪ್ರದಃ । | 
ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೊ ಉಭವದ್ಪಾ ಮಃ ಸಾಕ್ಸಾನ್ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುಃ Hn 
ಸರ್ವಕ ್ಸ ತಗುಣ್ಯೆ ರ್ಯುಕ್ತೊ (ಬ್ರ ದ ನಿದ್ಬಾ ೨ಹ | ಹೋತ್ತ ಮಃ । 
ತೋಷಯನ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತಾ ನಿತ 'ಪಠಮಾರ್ಥವತ್ 1೯॥ 
ತಂ ತದಾ ಚಾರ್ಜುನಂ ದ ಷ್ಟ  ಜಮದಗ್ಗಿಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ | 
ಚರಂತಂ ಮೃಗಯಾಂ ಗತ್ಸಾ ಠೊ ತಿಥೈ (ನ ನ್ಯ ಮಂತ್ರ ಯತ್ 1 ೧೦॥ 
ತಥೇತಿ ಚೋಕ್ತ್ನಾ ಸನೃ ನಃ ಸಭೃತ್ಯ ಬಲವಾಹನಃ 
ಜಗಾಮ ಚಾಶ್ರ ಮುಂ ಪುಣ್ಯಮೃ ಷೇಸ್ತ ಸ್ಕ ಮಹಾತ್ಮನಃ 1 ೧೧ ॥ 
ಣಾದೇವ ಸಂಪನ್ನ ೦ ಶ್ರಿ ಯಾ ಸರನುಯಾ ನೃ ತೆಂ | 
ಎ "ಯಂ ಪರಮಂ ತತ್ರ ದ: ಸ್ಟ್ರಾ ರಾಜಾ ಜಗಾಮ ಹ 1 ೧೨॥ 

ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಭಯದಾತೃವೂ, ಅಕೌ ೨ಹಿಣಿಗೆ ಒಡೆಯನೂ ಆದ ಕಾರ್ತ 
ನೀರ್ಯನೆಂಬುವನಿದ್ದ ನ ನು. ಅನನು ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಮೃ ಗಗಳ ಬೇಟೆಗಾಗಿ 
ಹೊರಗೆ ಹೊರಟನು. 

೭-೯. ಅವನು ಆನೇಕ ದಿವ ಸಗಳಮೇಲೆ ಉತ್ತಮನಾದ ಭೃ ಗುಕಚ್ಛಕ್ಕೆ 
ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸತಿಯೂ, ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು. 
ಕೊಡುವನನೂ ಆದ ಜಮದಗ್ಗಿಯೆಂಬ ತಾಸ ಸನೋರ್ವನಿ್ದ ನು. ಅವನಿಗೆ 
ಸಾಕ್ಸಾನ್ನಾರಾಯಣನೂ, ಸಮಸ್ತ ಕ್ಚತ್ರಿಯಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನೂ, ಬ ಬ್ರಹ್ಮ 
ಜ್ಞಾನಿಯೂ, ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣೋತ್ತ ಮೂ ಆದ ರಾಮನೆಂಬ ಸು ತನಿದ್ದನು 
ಆ ರಾಮನು ತಂಜೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಸಗೊಳಿಸು 
ತ್ರಿದ್ದನು. | 

೧೦. ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯಾದ ಜಮದಗ್ಗಿಯು ಬೇಟೆಯನ್ನಾ ಡುತ್ತಿರುವ 
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನನ್ನು ಕಂಡು ಅತಿಥಿಸತ್ಯಾರಕ್ಕಾ ನಿಮಂತ್ರಿ ಸಿದನು. 

೧೧. ಆರಾಜನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಭ್ರತ್ಯ ಬಬಲವಾಹನಗಳೊಡನೆ 
ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ಜಮದಗ್ಳಿ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರವ ಮಕ್ಕೆ. ಹೋದನು. 

೧೨. ಅವನು ಆಶ್ರ ಮಳಿ ಹೋದಕೂಡಲೆ ಆ ಆಶ್ರಮವು ಅತ್ಯ ೦ತ ಸಂಪತ್ತಿ 
ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಿತು. ರಾಜನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ 5 ಯಗಗೊಂಡನು. 



ಅಹ್ಚಾದಶಾಂಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೬೫ 

ಗತಮಾತ್ರಸ್ತು ಸಿದ್ದೆ €ನ ಪರಮಾನ್ನೇನ ಭೋಜಿತಃ । 

ಸಭೃತ್ಯ ಬಲವಾನ್ರಾ "ತಾ ಬ್ರಾಹ ಷೇನ ಯದೃ ಚ್ಛ ಯಾ । 

ಕಿಮೇತದಿತಿ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಕಾರಣಂ. ಶಕ್ತಿಮೇನ "ಚ 1 ೧೩॥ 
ಕಾಮಥೇನೋಃ ಪ್ರಭಾವಂ ತೆಂ ಜ್ಞಾತ್ಪಾ ಸ್ರಾಹ ತತೋ ದ್ವಿಜಂ | | 
ದಕ್ಸಿಣಾಂ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪ್ರ ಕಲ್ಮಾಷೀಂ ಥೇನುಮುತ್ತಮಾಂ ॥ ೧೪1 

ಶತಂ ಶತಸಹಸ್ರಾಣಾಮಯುತಂ ನಿಯುತಂ ಪರಂ | 

ಭೂಷಿತಾನಾಂ ಚ ಧೇನೂನಇಂ ದದಾನಿ ತವ ಚಾರ್ಬುದಂ ॥ ೧೫ ॥ 
ಜಮದಗ್ಗಿರುವಾಚ :-- 

ಅಯುತೈಃ ಪ್ರಯುತೈರ್ನಾಂಹಂ ಶತಕೋಟಭಿರುತ್ತ ಮಾಂ । 

ಕಾಮದೇನುನಿಮಾಂ ತಾತ ನ ದದ್ಮಿ ಪ್ರತಿಗನ್ಯುತಾಂ ॥ ೧೬ ॥ 

ಏನಮುಕ್ತಃ ಸ ರಾಜೇಂದ್ರಸ್ತೇನ ವಿಪ್ರೇಣ ಭಾರತ | 
ಕ್ರೋಧಸಂರಕ್ತನಯನ ಇದಂ ನಚನಮಬ್ರನೀತ್ ॥ ೧೭॥ 

ಯಸ್ಯೇದೃಶಃ ಕಾನುಚಾರೋ ಮಯ್ಯಿ ದ್ವಿಜಸಾಂಸನ | 

ಅಹಂ ತೇ ಪಶ್ಯತಸ್ತಸ್ಮಾನ್ಸಯಾನಿಂ ಸುರಭಿಂ ಗೃಹಾತ್ ॥ ೧೮ ॥ 

೧೩. ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿದಕೂಡಲೆ ಖುಷಿಯ ಭೃತ್ಯಬಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಆ ದೊರೆಗೆ ಸರಮಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆ ದೊರೆಯು, "ಇದು 

ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಯಿತು?'' ಎಂದು ಆ ಮುನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. 

೧೪. ಅವನು ಆದು ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿದೆಯೆಂದರಿತು 

ಹೀಗೆಂದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ! ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ನನಗೆ 

ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡು. | | 

೧೫. ನಿನಗೆ ನಾನು ನೂರು, ಸಾನಿರ, ಹತ್ತುಸಾವಿರ, ಲಕ್ಷ ಅರ್ಬುದ 

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲಂಕೃತವಾದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವೆನು.?' | 

| oN ಜಮದಗ್ನಿ ಯು ಹೇಳುತ್ಕಾಕೆ:--ಮಹಾರಾಜ! ನೀನು ಆಯುತ, 

ಪ್ರಯುತ, ಅಥವಾ ಸೂರುಕೋಟಿ ಧೇನುಗಳನ್ಸಿತ್ತರೂ ನಾನು ಈ ಕಾಮಧೇನು 

ನನ್ನು ಕೊಡಲಾರೆ! ಹಿಂದಿರುಗು. | 
೧೭. ಜನುದಗ್ನಿಯು. ಬೀಗೆನ್ನಲು, ರಾಜನು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ 

ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ವನಾಗಿ ಇಂತೆಂದನು. - oo 

೧೮ “ದ್ವಿ ಜಾಧಮಾ! ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸು 

ನೆಯಾ? ನೀನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರ ಕಾಮಧೇನು 

ವನ್ನು ಒಯ್ಯುವೆನು.'? 



ದ್ವಿಜ ಉವಾಚ: 

ಕಃ ಕ್ರೀಡತಿ ಸರೋಷೇಣ ನಿರ್ಭಯೋ ಹಿ ಮಹಾಹಿನಾ | 
ಮೃತ್ಯುದೃಷ್ಟೋಂಂತರೇಣಾಂ ಹಿ ಮನು ಧೇನುಂ ನಯೇತ ಯಃ ॥ ೧೯॥ 
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮುಹಾದಂಡಂ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡನಿವಾಂಪರಂ | | 
ಗೃಹೀತ್ವಾ ಪರಮಕ್ರುದ್ಮೋ ಜಮದಗ್ನಿ ರುವಾಚ ಹ i ೨೦॥ 
ಯಸ್ಯಾಂಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಸ್ತೇಜೋ ನಾ ಕ್ಚತ್ರಿಯಸ್ಯ ಕುಲಾಥಮಃ । | 
ಧೇನುಂ ನಯತು ಮೇ ಸದ್ಯಃ ಕ್ಸೀಣಾಯುಃ ಸಪರಿಚ ದಃ | ೨೧॥ 
ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚಃ ಕ್ರೂರಂ ಹೈಹಯಃ ಶತಶೋ ವೃತಃ | | 
ಧಾನಮಾನಃ ಕ್ಸಿತಿತಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡಹತೋಂ ಪತತ ॥ ೨೨ ॥ 
ಹುಂಕೃತೇನ ತತೋ ಧೇನ್ಹಾಃ ಖಡ್ಗಪಾಶಾಃಸಿಷಾಣಯಃ | 
ನಿರ್ಗಚ್ಛಂತಃ ಪ್ರದೃಶ್ಯಂತೇ ಕಲ್ಮಸಾಯಾಃ ಸಹಸ್ರಶಃ il ೨೩ ॥ 
ನಾಸಾಪುಟಾಗ್ರಾದ್ರೋಮಾಗ್ರಾತ್ಮಿರಾತಾ ಮಾಗಧಾ ಗುದಾತ್ | 
ರಂಧ್ರಾಂತರೇಷು ಚೋತ್ಪನ್ನಾಃ ಶತಶೋಂಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ॥ ೨೪ ॥ 
ಏನಮನ್ಯೋನ್ಯಮಾಹತ್ಯ ಹೈಹಯಷ್ಟಂಕಣಾನ್ನಹನ್ | 
ನಿನಾಶಂ ಸಹ ವಿಪ್ರೇಣ ಗತಾ ಹೃರ್ಜುನತೇಜಸಾ 1 ೨೫ ॥ 

೧೯. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಯಾವನು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಕುಪಿತ 
ವಾದ ಹಾವಿನೊಡನೆ ಅಟವಾಡುವನು? ಮೃತ್ಯು ನಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿಷಯನಾದವ 
ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾವನು ನನ್ನ ಧೇನುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವನು? 

೨೦. ಜಮದಗ್ನಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡದಂತಿರುವ ಮಹಾದಂಡ 
ವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಕಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಇಂತೆಂದನು. 

೨೧. "ಯಾನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ? ನೀಚನೂ, ಕ್ಲೀಣಾಯುಷ, | A ಬು - eA ಳವನೂ ಆದ ಅವನು ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ನನ್ನ ಈ ಧೇನುವನ್ನು ಒಯ್ಯಲಿ.?? 
೨೨. ಹೈಹಯನು ಈ ಕ್ರೂರವಾಕ್ಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಯೊಡನೆ ಓಡುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡದಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. 
೨೩. ಅನಂತರ ಆ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಹುಂಕಾರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಖಡ್ಗ ಪಾಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಯೋಧರು ಹೊರಡುತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. 
೨೪. ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದಲೂ, ರೋಮದ ತುದಿಗಳಿಂದಲೂ, 

ಗುದದಿಂದಲೂ, ಇತರ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕಿರಾತರೂ, ಮಾಗಧರೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. 
೨೫. ಅನರೂ, ಕಾರ್ತನೀರ್ಯಾರ್ಜುನನೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಯುದ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೊಡನೆ ನಿನಷ್ಟರಾದರು. 



ಸ್ಟಾದಶಾ$ ಧಿಕದ್ದಿಶತತನೋರಧ್ಲಾಯಃ ೧೨೬೭ 

ಕಾರ್ತನೀರ್ಯೋ ಜಯಂ: ಲಬ್ದ್ವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ವಾ ದ್ವಿ ಜೋತ್ತ ಮಂ। 
ಜಗಾಮ ಸ್ಕಾಂ ಪುರೀಂ ಹೃಷ್ಠ Ry ತಾಂತನತನೋಹಿತ ॥ ೨೬ 1 
ತತಸ್ತ ರನ್ನ ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸಶ್ಟಾ ದಾ ಮೋ ಗತೇ ರಿಖೌ 
ಆಕಂದ್ರ ಮಾನಾಂ ಜನನೀಂ ದದರ್ಶ ಪಿತುರಂತಿಕೇ | 1 ೨೭ 1 

ರಾಮು ಉವಾಚ: 

ಕೇನೇದಮಾತ್ಮ ನಾಶಾಯ ಹ ಜ್ಞಾನಾಕ್ಪಾ ಹಸಂ ಕೃತಂ । 
ಮನು ತಾತಂ “ಜಿಹಾಂಸುಂಕಿರಿ್ನ ದ ನ್ರಷ್ಕುಂ ಮ್ಳ ತ್ಕ ಮಿಹೇಚ್ಛ ತ್ರಿ ॥ ೨೮॥ 
ತತಃ ಸಾ ರಾಮವಾಕ್ಕೆ ನ ಗತಸತ್ತೆ ವ ನಿಹೃ ಲಾ | 
ಉದರಂ ಕರಯುಗೆ ನ ತಾಡಯಂತೀ ಹ್ಮು ನಾಚ ತಂ |! ೨೯ 
ಅರ್ಜುನೇನ ನೃ ಶಂಸೇನ ಕ್ಸತ್ರಿಯೈರಸರೈಃ 8 ಸಹ | 
ಇಹಾಗತ್ಯ ಪಿತಾ ತೇನ ನಿಹತೋ ಬಾಹುಶಾಲಿನಾ 1 ೩೦ ॥ 
ತಂ ಪಶ್ಯ. ನಿಹತಂ ತಾತಂ ಗತಾಸುಂ ಗತಚೇತಸಂ | | 
ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯ ವಿಧಿವತ್ತುತ್ತ ತರ್ನ್ಹಯಸ್ವ ಯಥಾತಥಂ 1 ೩೧ ॥ 
ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಸನಚನಂ ಜನನೀಮಭಿವಾದ್ಯ ತಾಂ | 
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನುಕರೋದ್ಯಾಂ ತಾಂ ಶೃಣುಷ್ಟ ಚ ನರಾಧಿಪ 1 ೩೨ ॥ 

೨೬. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 
ನನ್ನು ಕೊಂದು ಯಮವಶವನ್ನೈ 4ದಿ ಮೋಹಗೊಂಡು ತನ್ನ ಪಟ್ಟ ಣಕ್ಟೆ ಹೋದನು. 

೨೭. ಅವನು ಹೊರಟುಹೋದಬಳಿಕ ರಾಮನು ವೇಗದಿಂದ ಆಶವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ 
ಬಂದು ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಆಳುತ್ತಿರುವ ತಾ ಯಿಯನ್ನು ಕಂಡನು. 

೨೮. ರಾಮನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಯಾವನು ತನ್ನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ 
ದಿಂದ ಈ ಸಾಹಸಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು? ಯಾವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು 
ಕೊಂದು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ನೋಡಬಯಸುವನು? | 

೨೯, ಬಳಿಕ ಆ ರೇಣುಕೆಯು ರಾಮನ ಮಾತಿನಿಂದ ಸತ್ತವಿಲ್ಲದವಳಂತೆ 
ವ್ಯಥೆಗೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ರ 
ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದಳು. 

೩೦. ಘಾತುಕನಾದ ಕಾರ್ತ್ಶನೀರ್ಯಾರ್ಜುನನು ಇತರ ಕ್ರತ್ರಿಯ 
ರೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ಗೆ ತಂದು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದನು. 

೩೧. ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡು. ಮಗು! 

ಇವನನ್ನು ವಿಧಿಯಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ತರ್ನಣಮಾಡು.'' 

೩೨. ಆ ಸರಶುರಾಮಕನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಂದಿಸಿ 
ಅತಾವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳು. | 



೧೬೮ ಶ್ರೀ ಸ್ನಾಂದನುಹಾಪುರಾಣಂ 

ತ್ರಿಃಸಪ್ತಕೃತ್ವಃ ಪೃಥಿನೀಂ ನಿಃಕ್ಸತ್ರಿಯ ಕುಲಾನ್ವಯಾಂ । 
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಚ ತೇಷಾಮಸೃ ಜಾತರ್ಪ ಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಪತಿಂ ॥ ೩೩ ॥ 
ತಸಾ ಶ್ಯಂಪಿ ಪರಶುನಾ ಬಾಹೂನ್ಯಾರ್ತನೀರ್ಯಸ್ನ ದುರ್ಮತೇಃ | 
ಛಿತ್ವಾ ಸಾ ಸ್ಯಾಮಿ ರುಧಿರಮಿತಿ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರ ಣುಷ್ಟ ಮೇ Navn 
ಏವಂ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞಾ ೦15 ಫತ್ವ್ಯಾಂಸೌ ಜಾನುಪಗ್ನ್ನ ಃ8ಹ ರ್ರತಾಸವಾನ್ | 
ಘೊ ್ರೀಥೌನ ಮಹತಾವಿಷ್ಟೊ ಸಂಸ್ಕೃತ ತ್ಯ ನತರ ತತಃ ೩೫ ॥ 
ಮಾಹಿಷ ಒತೀಂ ಪುರೀಂ ರಾಮೋ ಜಾಮ ಕ್ರೋಧಮೂರ|್ಥಿತಃ | 
ಛಿತ್ತ್ವಾ ಬಾಹುವನಂ ತಸ್ಯ ಹತ್ಯಾ ತಂ ಕ್ಚತ್ರಿಯಾಧಮಂ lH ೩೬ ॥ 
ಜಗಾಮ ಕೃತ್ರಿಯಾಂತಾಯ ಪ )ಧಿನೀಮುನಲೋಕಯನ್ । 
ಸಪ್ತದಿ ೀಸಾರ್ಣ ವಯುತಾಂ ಸಶೆ ) ಲವಸಕಾನನಾಂ 1 ೩೭ ॥ 
ಪೂರ್ವ ತ ಪಶ್ಚಿಮಾಮಾಶಾಂ ದಃ ಕಿ ಹೋತ್ತರತಃ ಕುರೂನ್ | 
ಸಮಂತಸಂಚಕೇ ಸಂಚ ಚಕಾರ ರುಥಿರಹ್ರ. ದಾನ್ ॥ ೩೮ ॥ 
ಸ ತೇಷು ರುಧಿರಾಂಭಸ್ಸು ಪ್ರದೇಷು ಕೊ ಧಮೂರ್ಛಿ ತಃ | 
ಹಿತ್ಯೂ ನ್ ಸಂತರ್ಷ್ನಯಾಮ್ನಾಸ ರುದಿಕೇಷೇತಿ ನಃ ಶ್ರುತಂ 1ರ್ಶಿ॥ 
ಅಥರ್ನೇಕಾಡಯೋಷೆ: (ತ್ಯ ಪಿತರೋ ಬ್ರಾಹ ರ್ಷವಂ | 
ತಂ ಕ್ರಮಸೆ ತಿ ಜಗಮಸ್ತ ತಃ ಸ ರಲು | IH YON 

೩೩. "ತಾಯೆ! ಕೇಳು; ನಾನು ಇಪ ಸೃತ್ತೊಂದುಸಾರಿ ಈ ಭೂಮಿ 
ಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಸತ್ರಿಯರ ಕುಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಿಂದು ಅವರ ರಕ್ಕದಿಂದ ನಿನ್ನ 
ಪತಿಗೆ ತರ್ಪಣಶಾಡುವೆನು. 

೩೪. ಈ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನ ತೋಳುಗಳನ್ನು 
ಕತ್ತರಿಸಿ ರಕ ಕೈವನ್ನು ಬೀರುವೆನು ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಕೇಳು.?? 

೩೫-೩೮ . ಜಾಮದಗ್ನ ನು ಹಿ ಹೀಗೆ ಕೋಪ ಸ್ಟನಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯನ್ನು 
ನಾಡಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾಹಿಷ ಪಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನ 

ಬಾಹುಗಳೆಂಬ ವನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು, ಕೃತ್ರಿಯರ ವಧೆಗಾಗಿ ಸುದ್ಧೀಪ ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು "ತ್ತುತ್ತ ಪೂರ್ವ 
ಶ್ರಿ: ಮ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ದಿಕ್ಟುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೃತಿ ತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೊಂದು ಸಮಂತ ಪಂಚಕದಲಿ ಐದು ರಕ್ತದ ಸರೋವರಗಳನು ನಿಮಿ ೯ಸಿದನು. | 

೪೦. ಅನನು ಕೋಪದಿಂದ k ಸರೋವರದ ರಕ್ತೋದಕಗಳಿಂದ ವಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ಖುಚೀಕಾದಿ ಆತನ ಪಿತೃ ಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣೋತ ತ್ರಮನನ್ನು ಕ್ಸಮೆಗೊಳ್ಳಿ ೦ದರು. ಅನಂತರ ಅವನು ಸುಮ್ಮ ನಾದನು. 
| 

8. 
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ತೇಷಾಂ ಸಮೀಹೇ ಯೋ ದೇಶೋ ಹ ಪ್ರದಾನಾಂ ರುಧಿರಾಂಭಸಾ 
ಸಮುಂತಪಂಚಕನಿತಿ ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ಪ ನಿಕೀರ್ತಿತಂ | Hon 
ನಿವರ್ತ್ಯ ಕರ್ಮಣಸ್ತಸ್ಮಾತ್ರಿತ್ಕೂ ಸ್ಫ್ರೋವಾಚ ಸಾಂಡನ । 
ರಾಮಃ ಸರಮಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಯಂದಿದಂ ರುಧಿರಂ ಮಯಾ ॥ ೪೨॥ 
ಕ್ಸಿಪ್ತಂ ಪಂಚಸು ತೀರ್ಜೇಷು ತದ್ಬೂಯಾತ್ತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ । | 
ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ಶೇ ಸರ್ವೇ ನಿತಥೋಂಷ್ಠ ಶ್ಯತಾಂ ಗತಾಃ 1 ೪೩॥ 
ಏನಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸಂಸರ್ಗೋ ದೇವಮಾರ್ಗೆ ಯುಧಿಸ್ಠಿ ರೆ। 

ಸರ್ವಸಪಾಸಕ್ಸ್ ಯಕರೋ ದರ್ಶನಾತ್ಸ )ರ್ಶೆನಾನ್ನ ಹಾಂ 1 ೪೪ ॥ 
ರೇಣುಕಾಪ ಕ್ರಿತ್ತಯಾರ್ಫಾಯ ಅದ್ಕಾಖ ಹಿತೃದೇನತಾಃ । 
ದೃಶ್ಯ ತೇ ದೇವಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಹಾಪಕ್ಸ ಯಂಕರಾಃ 1 ೪೫ ॥ 
ತತ್ರ "ಕರ್ಣೇ ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ನರ್ಮಜೋದದಿಸ ುಗಮೇ। 

ಸ್ಟಾ ನಂ ಕ ಕೃತ್ವಾ ನಿಧಾನೇನ ಮುಚ್ಛೆಂತೇ ಸಾತಕೈರ್ನರಾಃ 1 ೪೬ ॥ 
ಕುಶಾಗ್ರೇಣಾಂಪಿ ಕೌಂತೇಯ ನೆ ಸ್ಪೃಷ್ಟನ್ಕೋ ನುಹೋದಧಿಃ । 

ಅನೇನ ತತ್ರ ಮಂತ್ರೇಣ ಸ್ನಾತನ್ಯಂ ನೃಪಸತ್ತಮ 1 ೪೭ ॥ 
ನಮಸ್ತೇ ನಿಷ್ಣು ರೊಸಾಯ. ನನುಸ್ಸು ಭ್ಯ ಮಸಾಂಸತೇ 
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕುರು ದೇವೇಶ ಸಾಗರೇ : ಅನಣಾಂಭಸಿ 1 ೪೮ ॥ 

॥1 ಇತಿ ಸ ಸ್ಪರ್ಶನಮಂತ್ರಃ 1 

೪೧. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಆ ರುಧಿರೋದಕ ಸರೋವರಗಳು ಪ್ರಣ್ಯಕರನಾದ 
ಸಮಂತಸಂಚಕನೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಗೊಂಡವು. 

೪.5--ಲ೩. ಯುಧಿಸ್ಕಿ ರ! ಆರಾಮನು ಆ ಕರ್ಮ ವನ್ನು ತ್ಯ ಜಿಸಿ, "" ನೂನು 
ರಕ ಕ್ಷವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವ ಈ ತೀರ್ಥಗಳು ಉತ್ತ ಮತೀರ್ಡ್ಥಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರಿ 
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಿತೃಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದ್ಭ ಶ್ಸರಾದರು. 

೪೪. ಹೀಗೆ ದೇವಮಾರ್ಗದೆಲ್ಲಿರುವ ರಾಮನ ಸಂಚಸಕೋವರಗಳು 

ದರ್ಶನಸ್ಸ ರ್ಶಗಳಿಂದ ಮಾನವರ ಸ ಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುವುವು. 

೪೫. ಈಗಲೂ ಸಕಲಪಾಸಗಳನ್ನೂ ನೀಗಿಸುವ ನಿತೃದೇವತೆಗಳು 

ಆ ಕೀಣುಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ದೇವಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವರು. | | 
೪೬. ಮಹಾರಾಜ! ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳು ಸೇರಿರುವ 

ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಮಿಂದರೆ ಮಾನವರು ಪಾಹಮುಕ್ತರಾಗುವರು. 
೪೭. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದರ್ಭೆಯ ಕೊನೆಯಿಂದಲೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. 

ಈ ಮಂತ್ರ ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಬೇಕು. 

ಛಲ. “ನಷ್ಟು ರೂಪವಾದ ಸ ಸಮು ದ್ರವೆ! ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾ ರವು. ಈ ಸಮುದ್ರ 

ದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗು.” (ಇಡು ಸೈ ರ್ಶಮಂತ್ರ ಶ್ರವಾಗಿರುವುದು). 

F 



ಶ ತೇಜೋ ಮೃಡಯಾಚ ದೇಹೇ 
ತೋಡೆ ವಿಷು ರಮೃತಸ್ಯ ನಾಭಿಃ । 

ಏತದ್ದು ೨ವನ್ಸಾ ಡವ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯ ೦ 
ಸತೋನಗಾಜೇತ 'ಸತಿಂ "ನದೀನಾಂ ...॥1೪೯॥ 

ಪಂಚರತ್ನಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಫಲಪುಷ್ಪಾಕ್ಸತೈರ್ಯುತಂ | 
ಮಂತೆ ತ್ರೀಹಾಂನೇನ ರಾಜೇಂದ್ರ ದದ” ದರ್ಫ್ಯಂ ಮಹೋದದಧೇಃ ॥ ೫೦ ॥ 
ಸರ್ನರತ ಶ್ಲ ನಿದಾನಸ್ತ ಎ೦ ಸರ್ವರತ್ನಾ ಕರಾಕರಃ | 
ಸರ್ವಾಂಮುರಪ ್ರ ಧಾಫೇಶ ಗೃ ಹಾಣಾಂ *ರ್ಥ್ಯಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ . ॥ ೫೧॥ 

॥ “ತ ಘು ೯ಮಂತ್ರಃ ॥ 

ಆಜನ್ಮಜನಿತಾತ್ಗಾ ೨್ರಪಾನ್ಮಾ ಮುದ್ದ ರ ಮಹೋಹಷಣೇ | 
ಯಾಹ, ರ್ಜಿತೋ' ರತ ನಿಧೇ ಪರ್ನತಾನ್ಸಾ ರ್ನಣೋತ್ತಮ 1 ೫೨॥ 

1 ತಿ ನಿಸರ್ಜನಮಾಂತ್ರಃ | 

ಕೋಂಃಪರಃ ಸಾಗರಾಜದೆ ಸೇವಾತ್ಸೆ ರ್ಗದ್ವಾ ರವಿಸಾಟಿನ | 
ತತ್ರ ಸಾ ಗರಪರ್ಯಂತಂ ಮಹಾತೀರ್ಥದುನುತ್ತ ಮಂ ೫೩ I 
ಜಾನುದಗೆ ಸೀನ ರಾಮೇಣ ತತ್ರ ದೇವಃ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಿ ತಃ | ೨. 
ಯತ್ರ ದೇವಾಃ ಸಗಂಧರ್ನಾ ಮುನಯಃ ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣಾಃ I ೫೪ ॥ 
ಎ ಬ 

ತಾರಾ 

ರ್ಟ, "" ಅಗ್ನಿಶ್ಚ , ತೇಜೋಮ್ಸ ಡಯಾ ಚ ದೇಹೇ ರೇತೋಥ ವಿಷ್ಣು ರಮೃ 
ತಸ ೈನಾಭಿಃ ಪ್ರ ಮಂತ ಶ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಸಮುದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಸನಮಾಡಹೇನು. 

೫೦. ಮಹೋದಧ್ಧಗೆ ಸಂಚರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ. ಫಲಪುಷ್ಪ ಗಳಿಂದಲೂ, 
ಅಕ್ಬತೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಆರ್ಫ್ಯವನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರವ ಇ ಕೊಡ 
ಬೇಕು. 

೫೧. "ಸಕಲ ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನ್ಕೂ ಸ ಮಸ್ತರತ್ನಾಕರಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯೂ, 
ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ 2 ಸ್ರಧಾನನೂ ಅದ ಸಮುದ್ರನಿ! ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. 
ಅರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಿ ” (ಇದು ಅರ್ಥ್ಯ ೯ಮಂತ ತವು). 
೫೨, ko ಯೆ! ಹುಬ್ಬಿದ ದ ನೊದರೆ ಲ್ಲೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ 

ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ದರಿಸು. ನನ್ನಿಂದ ಅರ್ಜತನಾದ ನೀನು ಪರ್ವತದಿಂದ ತೆರಳು. 
(ಇದು ವಿಸರ್ಜನ ಮಂತ, ತವು.) 

೫೩. ಸಮುದ ನ್ರದೇವನಿಗಿಂತಲೂ ಸ _ರ್ಗದ್ದಾ ಪರವನ್ನು ತೆರೆಯುವವರು ಬೇಕೆ ಯಾರಿರುನರು? ಆ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಇ ಇರುವ ತೀರ್ಥವು ಉತ್ಕ್ತಮವನಾಮದು. 
೫೪-೫೭, ಆಲ್ಲಿ ಸರಶುರಾಮನು : ಸರಮೇಶ್ರ ರನನ್ನು ಸ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಯೆ ಮಾಡಿರ. ವನು, ಲಲ್ಲಿ ದೇನತೆಗಳೂ, "ಗಂಧರ್ವರೂ, ಮುನಿಗಳೂ. ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣರೂ ನಿರೂಪಾಕ್ಟ 
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ಉಪಾಸತೇ ನಿರೂಷಾಕ್ಸಂ ಜಮದಗ್ನಿ ಮನುತ್ತಮಂ | 
ರೇಣುಕಾಂ ಚೈನ ಯೇ ದೇವೀಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ಭುನಿ ಮಾನವಾಃ ॥೫೫॥ 
ನ್ರಿಯವಾಸೇ ಶಿವೇ ಲೋಕೇ ವಸಂತಿ ಕಾಲಮಿಾಪ್ಸಿತಂ । 
ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನರೋ ರಾಜಂಸ್ತ ರ್ಸಯನಿ ತೃಹೇವತಾಃ I ೫೬ ॥ 
ತಾರಯೇನ್ನರಕಾಡ್ರೋರಾತ್ಟುಲಾನಾಂ ಶತಮುತ್ತರಂ । 

ಸ್ನಾತ್ಕಾ ದತ್ತಾಂತ್ರ ಸಹಿತಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ವೈ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ ! ೫೭॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ಶೃತೀಯೇ ಕೇನಾಖಂಡೇ 
 ಜಾಮದಗ ತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಕ ;ನರ್ಣನಂ?? 

ನಾಮಾಷ್ಟ್ರಾದರಾಂಧಿಕದ್ವಿಶತತವಸೇಂಧ್ಯಾಯ$ 

ನನ್ನೂ ಜಮದಗ್ನಿಯನ್ನೂ ಸೇವಿಸುವರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ 
ಯನ್ನು ದರ್ಶನಮಾ ಡಿದ ಮಾನವರು ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಿನಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ವಾಸಿಸುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪಿತ ತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿದವರೂ, ಭಕ್ತಿ 

ಯಿಂದ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದವರೂ, ತ ರ್ನಣಮಾಡಿದವರೂ ನೂರು ಕುಲಗಳನು 
ಸ್ಸ 

ಉದ್ದರಿಸುವರು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳೆ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿ ದ್ಲವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾ ಪುರಾ ಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ರ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

" ಜಾಮುದಗ ತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ'' ನೆಂಬ 

ಇನ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



ಗ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ್ರೆ ಕೋನವಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಕೋಟತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ನರ್ಮದಾದಕ್ಷಿಣೆ ಕೀ ಕೂಲೇ ತೀರ್ಥಂ ಕೋಟೀಶ್ವ ರಂಪರಂ!। 
ಯತ ಸ್ನಾನಂ" ಚ ದಾನಂಚ ಸರ್ವಂ ಕೋಟಿಗುಣಂ ಭವೇತ್ 1೧॥ 
ತತ್ರ ದೇವಾಃ ಸಗಂಧರ್ವಾ ಯುಷಯೋ ಯೇ ತಥಾಂನುಲಾಃ | 
ಕೋಟತೀರ್ಶೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿ ೦ ಸಂಪ್ರಾ ನೌ ಭುವಿ ಮರ್ಲಭಾಂ ॥ ೨॥ 
ಸ್ಥಾ ನಿತಶ್ಚ ಮಹಾದೇವಸ್ತ ತ್ರ ಕೋಟಿಕ್ಯ ಕೋ ನೃಪ । 
ತಂ ದೃ ಸ್ದಾ , ಡೇವಡೀನೇಶಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪಾ ರ ಪ್ಸೋತ್ಸ ನುತ್ತಮಾಂ 1 ೩॥ 
ತತ್ರ ನೀವೆ ತು ಯತ್ಠಿಂಚಿಚ್ಛು ಭಂ ಮಾ ಯದಿ ನಾಶುಭಂ । 
ಕ್ರಿಯತೇ ತನ್ನೃಪಶ್ರೆ (ಷ್ಠ ಸರ್ವಂ ಕೋಟಗುಣಂ ಭವೇತ್ I ೪॥ 
ತ್ರ ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಯೇಸೇಜಿನ್ನು ನಿಸತ್ತ ಮಾಂ । 
ಸಿದ್ಧಾ ಮೃತಾಃ ಪದಂ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃ ಲೋಕಂ ಧ್ರುವಂ ಹಿತೇ ॥೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಕೋಟತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ 4 ನರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನರ್ಮದಾನದಿಯ ದ ರಣ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೋಟೀಶ್ಶ ರವೆಂಬ ಉತ ತ್ರಮತೀರ್ಥವಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 
ಸ್ಲಾನದಾನಗಳು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚಾ, ಫಗುವುವು. | 

೨. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವತೆಗಳೂ. ಗಂಧರ್ವರ ಶುದ್ದ ರಾದ ಖುಷಿಗಳೂ 
ಭೂದುರ್ಲಭನಾದ ಉತ್ತಮಸಿದಿ ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು.” 

೩. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾ ನಸಿರುವ' ಕೋಟೀಶ್ವ ರನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಿದ 
ಮಾನವನು ಉತ್ತಮಸಿದಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. 

ಲ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲೆ' ಸಗಿದ ಶುಭಕರ್ಮವಾಗಲಿ, ಅಶುಭಕರ್ಮವಾಗಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲವೂ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚಾ _ಗುವುವು. 

೫. ಅಲ್ಲಿ ದಕ ಶ್ಸಿಣಮಾಗನದಲ್ಲಿರು ಶವ ಮುನಿವರ್ಯರು ಸಿದಿ ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 
ಮಡಿದು ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿಯೂ ಪಿತ ಸೈ ಲೋಕವನ್ನೈ ದುವರು. 



ಏಕೋನವಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋ$ಧ್ಯಾ ಯಕ ೧೨೭೩ 

ಉತ್ತರಂ ನರ್ಮದಾ ಕೂಲಂ ಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಮುನಿಪುಂಗವಾಃ । 
ದೇನಲೋಕಂ ಗತಾಃ ಪೂರ್ವಮಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥೬॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
€€ ಕೋಟಬತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ ೨೨ 

ನಾಮೈ ಕೋನವಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೬. ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಉತ್ತರದಡದಲ್ಲಿರುವ ಮುನಿವರ್ಯರು ಹಿಂದೆ 

ಡೇನಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದರೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನಿರ್ಣಯನಿರುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ೦ದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 
«4 ಕೋಬತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 

ಇನ್ನೂರಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



1 ಶಿ8 ॥ 

A ಅಥ ವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರದ್ರಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ ಭಾಟ್ ಜಾಯ Cd 

ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚ್ಛೇದ್ದರಾಧೀಶ ಲೋಟಣೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ | 
ಉತ್ತರೇ ನರ್ಮದಾಕೂಲೇ ಸರ್ವಸಾತಕನಾಶನಂ . On 
ತತ್ವ ಣಾದೇವ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ತ್ನಘುಂ | | 
ನಶ್ಯತೇ ದೇವದೇವಸ್ಯ ದರ್ಶನಾದೇವ ತನ್ನೃಸ 1 ೨॥ 
ಬಾಲ್ಯಾತ್ರಭೃತಿ ಯತ್ಪಾಸಂ ಯೌವನೇ ಜಾಪಿ ಯತೃತಂ | 
ತತ್ಸರ್ವಂ ನಿಲಯಂ ಯಾತಿ ದೇನದೇನಸ್ಯ ಡರ್ಶನಾತ್ Han 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: | 
ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತಂ ಲೋಕೇಷು ನರ್ಮದಾಚರಿತಂ ಮಹತ್ | 
ತ್ವಯಾ ನೈ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರ ಸಕಲಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ॥೪॥ 
ಯದೇಕಂ ಪರಮಂ ತೀರ್ಥಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಂ | 
ಶ್ರೋತುನಿಚ್ಛಾನಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ದಯಾಂ ಕೃತ್ವಾ ವದಾಃಂಶುಮೇ ॥೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಲೋಟಣೇ ಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾ ತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಹಾರಾಜ ! ಅನಂತರ 
ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಉತ್ತರದಡದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಟಣೇಶ್ವರತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಆ ಲೋಟಣೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನದಿಂದಲೆ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ 
ಪಾಪಗಳು ಕೂಡಲೆ ನಾಶವಾಗುವುವು. 

೩. ಆ ದೇವದೇವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಬಾಲ್ಕಯೌವನಗಳಲ್ಲೆ ಸಗಿದ ಸಾಸ 
ಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವು. 

೪. ಯುಧಿಸ್ಮಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ದ್ವಿಜನೆ! ನೀನು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೂ, ಸಕಲ ಪಾಪನಾಶಕವೂ ಆದ ನರ್ಮದೆಯ ಚರಿತೆ ಯನು ಹೇಳಿರುವೆ. 
- 

೫. ಈಗ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳ ಫಲವಸ್ಸೀಯುವ ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಥ ವನ್ನು ಕೇಳಬಯಸುನೆನು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯೆಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಹೇಳು. 



ವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರದ್ವಿಶತತಮೋತಧ್ಯಾ ಯಃ ೧೨೭೫ 

ಯೀ ಕೇಚಿದ್ದು ರ್ಲಭಾಃ ಪೈೆಶ್ನಾಸಿ ಸು ಲೋಕೇಷು ಸತ್ತಮ ಆ. ಈ. ಆ) 
ತ್ವತ್ರಸಾದೇನ ತೇ ಸರ್ವೇ ಶ್ರುತಾ ಮೇ ಸಹಜಾಂಧವೈಃ | ೬॥ 
ಏತಮೇಕಂ ಹರಂ ಪ್ರಶ್ನಂ ಸರ್ವಸ್ರಶ್ನನಿದಾಂ ವರ। 

ಶ್ರುತ್ವಾಹಂ ತ್ವೃತ್ರಸಾದೇನ ಯತ್ರ ಯಾಮಿ ಸ ಬಾಂಧನಃ 1 ೭॥ 
ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಸಾಧು ಸಾಧು ನುಹಾಷ್ರಾಜ್ಞ ಯಸ್ಯ ತೇ ಮತಿರೀದೃಶೀ । 
ದುರ್ಲಭಂ 0 ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ತಸ್ಯ ತೇನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಲ 

ಧರ್ನುಮರ್ಷಂ ಚ ಕಾನುಂ ಚಿ ನೋತ್ಪು ೦ಚ ಭರತರ್ಷಭ । 

ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಚ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಕರ್ತವೃಸೆ ಸ್ವೇನ ಧೀಮತಾ HFN 

ತಸ್ಮಾ ತ್ತೇ ಸಂಪ್ರ ನಕ್ಸಾ ಸಿಂ ಪ್ರಶ್ನ ಸ್ಯಾ ಸೊ ೀತ್ತರಂ ಶುಭಂ । 

ಯಚ್ಛು ತ್ಕಾ ಸರ್ನಹಾಷೇಭೊ, ¢ ಮುಚ್ಚ ೦ಕೇ ಭುವಿ ಮಾನವಾಃ ॥ ೧೦ ॥ 

ನರ್ಮದಾ ಸರಿತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಸರ್ನತೀಷನನುಯಾ ಶುಭಾ | 

ನಿಶೇಷಃ ಕಥಿತಸ್ತ ಸ್ಕಾ  ರೇನಾಸಾಗರಸ ೦ಗಮೇ 1 ೧೧॥ 

ಆಗಚ್ಛ ೦ತೀಂ ಸೃಪಕ್ರೆ (ಷ್ಠ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ರೇವಾಂ ಮಹೋದಧಿಃ । 

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ಪುನರ್ದೇವೀಂ ತ್್ ರೇನಯಾಸಹ | ೧೨ ॥ 

೬. ನಾನು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಭವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ 

ದಿಂದ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಕೇಳಿದೆನು. 

೩. ಸಕಲಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನರಿತನರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದ ಮುನಿಯೆ! ಉತ್ತಮ 
ವಾದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. : 

೮. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆ:--ಮಹಾ ಪ್ರಾ ಜ್ಞ ನಾದ 

ಧರ್ಮರಾಯನೆ! ಇಂತಹ ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿ ಯುಳ್ಳ ನಿನಗೆ ಮೂರು ರೋಕಗಳಲ್ಲಿ 

ದುರ್ಲಭನಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

೯. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಧರ್ಮಾರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಗಳನ್ನು ಅರಿತವನು 

ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ನ ಮಾಡಬೇಕು. 

೧೦. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಈ ಪ ್ನೆಗೆ ಶುಭಕರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳು 
ವೆನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾನವರು ಸ ಕಲಪಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ರಾಗುವರು. 

೧೧. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನರ್ಮದಾನದಿಯು ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥ 

ರೂಪವಾದುದು: ಅದಕೆ ಕೇವಾಸಾಗರಸಂಗನುದಲ್ಲಿ ನಿಶೇಷವು' ಉಕ್ಷವಾಗಿದೆ. 
೧೨೨೧೬. ಸಮುದ ನ್ರರಾಜನು ರೇವಾಸಂಗಮ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿ ರುವ ನರ್ಮದೆ 

ಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇವಳು ಯಾಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ̀ ಆರೋಚಿಸಿ 
ಉತ್ತಮ ಲಿಂಗೋಡ್ಫ ನಳಾದ `ಕರ್ಮದೆಯೆಂದು ' ಭಾವಿಸಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತ 



ಹ ಕ್ ಕಿ ಕಾಗೆ ಜಾಲೆ ಸ್ಟ ಸಾಲಲ್ಲ ೧೨೭೬ ಶ್ರೀಃ ಸ್ನಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 
ಹ 

ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಮನಸಾ ಕೇಯಮಿತಿ ಮಾಂ ವೈ ಸರಿದ್ದ ರಾ। 
ಜ್ಞಾತ್ಚಾ "ಸಂಜಿಂತ . ಮನಸಾ ರೇನಾಂ ಲಿಂಗೋದ್ಭವಾಂ ಪರಾಂ ॥ ೧೩॥ 
ಉತ ಸಂಮುಖಸ್ತಾ ತ ಗತೋ ರೇನಾಂ ಮಹೋದಧಿಃ । 
ಸಮುದ್ರೆ ೀ ನರ್ಮದಾ ಯತ್ರ ಪ್ರ ನಿಷ್ಟಾ ಸ್ತಿ ಮಹಾನದೀ ॥ ೧೪ ॥ 
ತತ್ರ ಜೇವಾಧಿಜೇನಸ, ಸಮುದ. € ಲಿಂಗಮಾತಿ ತಂ। 
ಲಿಂಗೋಡ್ಫೂತಾ ಮಹಾಬಾಗಾ ನರ್ಮದಾ ಸರಿತಾಂ ವರಾ i ೧೫ ॥ 
ಲಯಂ ಗತಾ ತತ್ರ ಲಿಂಗೇ ತೇನ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಹಿ ಸಾ। 
ನರ್ಮದಡಾಯಾಂ `ನಸಸಿ ತ್ಯ ೦ ನರ್ಮದಾಂಬು ನಿಬನ್ ಸದಾ | 
ದೀಕ್ಷಿತಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೆ ಷು ಸೋಮಸಾನಂ ದಿನೇ ದಿನೇ I ೬ 1 
ಸಂಗನ ತತ್ರ ಯ. ಸ್ನಾತ್ವಾ ಲೋಟಿಣೇಶ್ವ ರನುರ್ಜಯೇತ್ | 
ಸೋಶ ;ಮೇಧಸ್ಯ ಯಜ್ಞ ಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ 1 ೧೭ 1 
ಮಾನಸಂ ನಾಜಿ ಕಂ ಸಾಸ್ ಕರ್ಮಣಾ ಯತ ತಂ: ನೃಸ ಹ। - 
ಲೋಟಣೇಶ್ವ ರಮಾಸಾದ್ಯ ಸರ್ವಂ ನಿಲಯಂ ವ್ರ ಜೀತ್ 1 ೧೮॥ 
ಕಾರ್ತಿಕ್ಕಾಂ ತು ನಿಶೇಷೇಣ ಕಥಿತಂ ಶಂಕರೇಣ ತು 
ತಚ ಷ್ಟ ನೃಹಶ್ರೆ ೇಷ್ಮ ಸರ್ವಸಾಪಾಃ ಪನೋದನಂ Horn 
ಸಂಖ್ರಾ ಪ್ತಾಂ ಕಾರ್ತಿಕೀಂ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ನೃಪೋತ್ತಮ | 
ಚತುರ್ದಶ್ಯಾ ೈಮುಪೋಷ್ಟೈವ ಸ್ಟ ತಾ ವೈ ನರ್ಮವಾಜಲೇ 1 ೨೦ ॥ 

ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೋದನು. ನರ್ಮದಾನದಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಮುದ್ರದ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ ಶರಲಿಂಗವು ಉದ್ಭ ನಿಸಿತು. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಮನಾದ 
ಲಿಂಗೋದ್ಭೂ ತವಾದ. ನರ್ಮ ದಾನದಿಯು ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹೋದುದರಿಂದ 
ಅದು ಪುಣ್ಯರರವಾದುದು. ನರ್ಮದಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಮಾಡುತ್ತ ಆ ನದಿಯ 
ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವನನು ಸಮಸ ಸ್ಸ ಯಜ್ಞ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀಕ್ಷೆ ಗೊಂಡು 
ಪ. ರ್ರತಿದಿನವೂ ಸೋಮ ಪಾನಮಾಡಿದವನಂತಾಗುವನೂ. 

೧೭. ಆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಲೋಟಣೇಶ್ವ ರನನ್ನರ್ಚಿಸಿದವನು ಅಶ್ವ 
ಮೇಧಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು "ಹೊಂದುವನು. 

೧೮. ಆ ಲೋಟಣೇಶ, ರದಲ್ಲಿ ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಕಾಯಿಕ ಪಾಪಗಳು 
ಅಡಗಿಹೋಗುವುವು. 

೧೯. ಶಂಕರನು ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶೀದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲಪಾಪ 
ಗಳನ್ನು ಪಠಿಹರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವನು ಅದನ್ನು. ಕೇಳು. 

೨೦-೨೧. ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಬರಲು ರೇವಾಸಾಗರ 
ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಿಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಖಿತೃಗಳಿಗೆ ತಪ ರ್ಪಣಗೈ ದು 



ಏಂಶತ್ಯುತ್ತರದ್ವಿಶತತಮೋ9ಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೭೭ 

ಸಂತರ್ಸ್ಯ ರ ಪಿತೃ ದೇನಾಂಶ್ಚ ಶ್ರಾ ದ್ಧ ೦ ಕೃ ತ್ಕಾ ಯಥಾವಿಧಿ । . 

ರಾತ್ರೌ ' ಚಾಗರಣಂ ಕುರ್ಯಾತ ಪೂಜ್ಯ ಲೋಟಷೇಶ್ವ ರಂ 1 ೨೧ ॥ 
ಸಫಲ ಜೀನಿತಂ ತಸ್ಯ ಸಫಲಂ ತಸ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿ ತೆಂ | | 
ಪಂಗನಸ್ತೇ ನ ಸಂದೇಹೋ ಜನ್ಮ ತೇಷಾಂ "ಫಿರರ್ಥಕಂ 1 ೨೨ ॥ 
ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸಾ ಯೈಸ್ತುನದ )ಷ್ಟೋ ಲೋಟಣೇಶ್ವರಃ | ' 
ಪಿಶಾಚತ್ಯ ೦ ವಿಯೋನಿತ್ವಂ ನ ಭವೇಶ್ವ ಸ್ಕವೈ ಕುಲೇ" 1 ೨೩ ॥ 
ಸಂಗಮೇ ತತ್ರ ಯೋ ಗತಾ ಸ್ಥಾನಂ ಕ್ಸ ಠಾ ಯಥಾವಿಧಿ | 
ಪ್ರಣೆ ಶೈವ ತಥಾ ಕುರ್ಯಾದಿ ತ್ರೈನ್ಸ ತೆ ¥ ಪ್ರಬೋಧನಂ | ೨೪ ॥ 
ತತಃ ಪ್ರಭಾತಾಂ ರಜನೀಂ ದೆ ಷ್ಟ ನತ್ವಾ ಮುಹೋದಧಿಂ | 
ಅಮಂತ್ರ್ಯ ಸ್ನಾನನಿಧಿನಾ ಸ್ನಾನಂ ತತ್ರ ತು ಕಾರಯೇತ್ I ೨೫ ॥ 
ಓಂ ನನೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ತೀರ್ಥನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ । 
ಸಾನ್ಪಿದ್ಯಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸಮುದ್ರ ಲವಣಾಂಭಸಿ | ೨೬ ॥ 

| ಇತ್ಯಾಮಂತ್ರಣಮಂತ್ರಃ ॥ | 

ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ತೇಜೋ ಮೃಡಯಾಚ ದೇಹೋ 

ರೇಶೋಧಾ ನಿಷ್ಣುರಮೃತಸ್ಯ ನಾಭಿಃ | 

ವಂ ಬ್ರುವನ್ ಪಾಂಡವ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಂ 

ತತೋಃನಗಾಹೇತ ಪತಿಂ ನದೀನಾಂ 1 ೨೭ ॥ 
un ಇತಿ ಸ್ನಾನನ ಮಂತ್ರಃ ॥ | 

ನಿಧಿಯಂತೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿ ಲೋಟಣೇಶ್ವರ ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ 
ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಜೀವನವೂ, ಕಾರ್ಯವೂ ಸಸಲವ ವುವು. 

೨೨-೨೫, ಏಕಾಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಲೋ (ಟಣೇಶ್ವ! ರನನ್ನು ನೋಡದನರು 
ನಿಶ್ಚ ಯನಾಗಿಯೂ ಕುಂಟರು. ಅವರ ಜನ್ಮವು ನಿಷ್ಟ ಲವು. ಆ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ 
ಹೋಗಿ ನಿಧಿಯಂತೆ ಮಿಂದವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನಿಶಾಚತ ವೂ, ಪ್ರೇತತ್ವವೂ 
ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಗೀತ ನೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಶಂಕರನನ್ನು 
ಎಚ್ಚ ರಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಸಾಗರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಮಸ್ಯಂಸಿ ಆಮಂತ್ರಣ 
ಮಾಡಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಸ್ತಾನಮಾಡಬೇಕು. 

೨೬, ": ವಿಷ್ಣು ರೂಪನೂ , ತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆದ ಸಮುದ್ರ ರಂಜನೆ! 
ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ನೀನು ಈ ಲವಣಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪಿಹಿತನಾಗು.?' 
(ಇದು ಆಮಂತ್ರ ಣ ಮಂತ್ರವು). 

೨೭. ಆಗ್ನಿ ಶ್ಚ ತೇಜೋ ಮೃ ಡಯಾಚ ದೇಹೋ. ರೇತೋಧಾ. ನಿಷ್ಣು ರಮೃ 
ತಸ್ಯ ನಾಭಿ ಈ ಮುಂತ ತ್ರವನ್ನು "ಹೇಳುತ್ತ ಸಮುದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸಾ ) ನಮಾಡಬೇಕು. 



ಜನ್ಮ ಶತಸಾಹಸ್ರ ೦ ಯತ್ಸಾಪಂ ಕೃ ತವಾನ್ನರಃ | 
ಸಕ್ಕ ತ್ಸ್ನಾನಾದ  ಪೋಹೇತ ಸಾಸ್ ಲನಣಾಂಭಸಿ ॥ ೨೮ ॥ 
ಅನ ಥಾ ಹಿ ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವಯೋನಿರಸ್ೌ ವಿಭುಃ | 
ಕುಶಾಗ್ರೇಣಾಂಪಿ ನಿಬುಧೈರ್ನ ಸ ಸ್ಪಷ್ಟನ್ಯೋ ನುಹಾರ್ಣವಃ 1 ೨೯॥ 
ಸರ್ವ ರತ ನಿ ಪ್ರಧಾನಸ್ತ್ಯೃ ೦ ಸರ್ವರತ್ನಾ ಕರಾಕರ | 
ಸರ್ನಾಂಮರಸ ಸ್ರ ಧಾಸೇಶ ಗೃ ಹಾಣಾಘ್ಯ ೯೦ ನಮೋಸ್ತುತೇ "೩ 
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ಪಿತೃದೇನಮನುಷಾ ೦ಶ್ಲ ಸಂತರ್ಯ್ಯ ತದನಂತರಂ | 
ಉತ್ತಿ €ರ್ಯ ತೀರೇ ತಸ 4ನ ಸಂಚಭಿದಿ ್ಸ್ರ್ರ ಜಪುಂಗನೈಃ 1 ೩೧॥ 
ಶ್ರಾ ದ ೦ ಸಮಾಚರೇತ್ಛ ರಾ ಲೊ ) ಕಪಾಲಾನುರೂಪಿಬಿಃ | 
ಕಂ ತ್ವಾ ಗೆ ¢ ಲೋಕೆಸಾಲಾಂಸ್ತು.. ಪ್ರ ತಿಷ್ಕಾಪ ಹ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ ೩೨ 
ಸಂಪೂಜ್ಯ ಚ ಯಥಾನ್ಕಾ ಯಂ ಕಾನೇನ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣೈಃ ಸಹ | 
ಸುಕೃ ತಂ ದುಷ್ಭ ತಂ ಪಶ್ಚಾ ತೆ ತೇಭ್ಯಃ ಸ ಣಂ ನಿನೇಷಯೇತ್ ॥ ೩೩ ॥ 
ಬಾಲ್ಯಾ ತ್ರಭೃ Ne ಯೆತ್ಪಾ ಪಂ ಕೃತಂ WN | 
ಪ್ರಖ್ಯಾ 'ಸಂಿತ್ತಾ ತೇಭ್ಯೋಂಗ್ಸೇ ಲೋಕಪಾಲಾನ್ನಿ ಮಂತ್ರಯೇತ್॥ ಪಿಳಿ ne [ey 

೨೮. ಆ ಲವಣಸಮುದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಒಂದುಸಾರಿ ಸಾ ಿನಮಾಡುನುದರಿಂದ 
ಮಾನವನು ನೂರುಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. 

೨೯. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಸ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ನಿಧದಿಂದ 
ದರ್ಭೆಯ ಕೊನೆಯಿಂದಲೂ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡದು. 

೩೦. "ನೀನು ಸಕಲ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನನೂ, ಸಮಸ್ತ ರತ್ನಗಳಿಗೆ 
ಆಶ್ರಯನೂ, ಸಮಸ್ತ ವೀವತಿಗಿಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭುವೂ ಆದ ನೀನು ಅರ್ಥ 
ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನಿನಗೆ ನ ನಮಸ್ಕಾರವು. 2) (ಇದು ಅಫ್ಯ ೯ಮಂತ್ರವು). 

೩೧-೩೨. ಅನಂತರ ಓಿತ್ಥ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತರ್ನಣಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಬಂದು ಅದೇ ದಡದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ರೋಕಪಾಲಕರನ್ನು ಪ್ರ ತಿಷ್ಕೆಮಾಡಿ 
ಆ ಲೋಕಪಾಲಕರೂನವಾದ ಐದು ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ ಣರೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರಾದ್ಧ: 
ಬೇಕು. 

| 
೩೩. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡನೆ ಆ ಲೋಕಪಾಲಕರನ್ನೇ ನಿಧಿಯಂತೆ ಪೂಜಿಸಿ 

ಪುಣ್ಯ ಪೂಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 
೩೪. ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ವಾರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪನನ್ನು ಅವರ 

ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ' ಲೋಕಸಾಲಕರನ್ನು ನಿಮಂತ ತ್ರಣಮಾಡಬೇಕು. 



ನಿಂಶತ್ವುತ್ತರದ್ವಿಶತತನೆ ನೋೂಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೭೯ 

ಬಾಲ್ಯಾತ್ರಭೃತಿ ಯತಿ ಿ ಂಚಿತೃತವ ಜನ್ಮತೋಂಶುಭಂ | 
ವಿಪ್ರ (ಭ್ಯಕ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಸನ್ನಿ ಸಿ ಸಿತೇಷು ಮೇ ॥ ೩೫ ॥. 
ಇತ್ತು ಕ್ಹಾಸ ಲುಶೇತ್ಸ ಶ್ಹಾತ್ತೇಭ್ಯೋಗ್ರೆ ಣ ಚ ಸಂಮುಖಂ । 
ಅನುನಾನ್ಯ ಚ ತಾನ್ಸ ಜ್ ಸಶ್ಚಾ ತ್ಸಾ ನಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥ ೩೬ ॥ 
ಶ್ರಾದ್ದಂ ಚ ಕಾರ್ಯಂ ನಿಧಿನತಿ. ಜ್ಯೂ € ನೃಪಸತ್ತಮ । 
ಏನಂ” ಕೃತೇ ನೃಪ ಶ್ರೆ (ಷ್ಠ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷ ಯೋ ಭವೇತ್ Haan 
ಜಿಜ್ಞಾ ಸಾರಂ" ತು ಯಃ ಕಶ್ಲಿ ದಾತಾ ನಂ ಜ್ಞಾ ತುಮಿಚ್ಛ ತಿ | 
ಶುಭಾಂ ಶುಭಂಚ ತ ಯತ್ನ ರ್ಮ ತಸ್ಯ ನಿಸಾ ನಂಮಾಂ ಕ ಣು 1 ೩೮ ॥ 
ಸ್ಲಾತ್ಪಾ ತತ್ರ ಮಹಾತೀರ್ಥೆ ಲುಕಮಾನೋ ವ್ರ ಜೀನ್ನ ರಃ । | 
ಸಾಸಕರ್ಮಾನ್ಯತೋ ಯಾತಿ ಧರ್ಮಕರ್ಮಾ ವ್ರ ಜೇನ್ಡ ದೀಂ 1 ೩೯ ॥ 
ಪಾಹಕರ್ಮಾ ತತೋ ಜ್ಞ್ಞಾತ್ತಾ ಸಾಪಂಮೇ ಪೂರ್ನಸಂಜಿತಂ | 
ಸ್ಲಾತ್ಕಾ ತೀರ್ಥನರೇ ತಸಿ ಸಿನ್ಹಾ ನಂ ದದ್ಯಾದ್ಯಥಾವಿಧಿ 1೪೦॥ 
ಲೋಟಷೇಶ ಶೈರಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | 
ಅವಕ್ರಗಮುನಂ ಗತ್ವಾ ಮುಚ್ಕ ತೇಸ ರ್ನಸಾತಕೇಃ $ 1 ೪೧॥ 

೩೫. ಹುಟ್ಟ ದ ಮೊದಲ್ಗೊ ೦ಡು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ಲೋಕಪಾಲಕರ 
ಸಾಸ್ಸಿಧ್ಯವುಳ್ಳ ಬ್ಲಾ ್ರಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳರುತ್ತೇನೆ ನೆ. 

೩೬. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಲೋಕಪಾಲಕರ ಮುಂದೆ ಹೊರಳಾಹಬೇಕು. 
ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಬೇಕು. 3.41 

| ೩೭, ಅನಂತರ ಓಿತ್ಪಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಯಂತೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜ! 
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ತ ಪಾಸಗಳೂ ನಾಶವಾಗುವುವು. | 

೩೮. ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಯಸಿದರೆ 
ಅವನ ಕರ್ತವ ವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ; ಕೇಳು. 

ರ೯. ನರನು ಆ ಮಹಾತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತ ಹೋಗು 
ತ್ರಿದ್ದರೆ ಅನನು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ಪಾಪ 
ಕರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸಿದ್ದರೆ ಬೇರೊಂದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವನು 

೪೦. ಅದರಿಂದ ಪಾನಿಯು ತಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಸವನ್ನ ರಿತು 
ಉತ್ತಮವಾದ ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವಿಧಿಯಂತೆ. ದಾನಮಾಡಬೇಕು. 

೪೧. ಲೋಟಣೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳೂ ಪರಿಹಾರ 
ವಾಗುವುವು. ಖುಜುಮಾರ್ಗದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋದವನು ಸಮಸ್ತಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ 
ಮುಕ್ಕನಾಗುವನು. 
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ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತಶ್ನೇನ ಜ್ಞಾತ್ಸೈವಂ ನೃಪಸತ್ತಮ 

ಸ್ನಾತನ್ಯಂ ಮಾನವೈಸ್ತತ್ರ ಯತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಹರಃ 1 ೪೨ ॥ 
ಏವಂ ಸ್ನಾತ್ಸಾ ನಿಧಾನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ವೇದಸಾರಗಾನ್ | 
ಸೂಜಯೇತ್ಸೃಥಿನೀಷಾಲ ಸರ್ವಷಾಪೋಪಶಾಂತಯೇ 1 ೪೩॥ 
ಏನಂ ಗುಣನಿಶಿಷ್ಟಂ ಹಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ನೃಪಸತ್ತಮ । 

ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶೃ ಷೆ ಮನಾ ನೃಪ ॥ ೪೪ ॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ಸಾತ್ಸಾ ಸಂತಪ್ಯ ೯ ಪಿತೃ ದೇನತಾಃ | 
ಶ್ರಾ ದ್ದ ೦ ಯಃ ಕುರುತೇ ತತ್ರ ನಿತ್ಯೂ ಣಾಂ ಭಕ ಭಾವಿತಃ 1 ೪೫ ॥ 
ದಾಸ್ ದದಾತಿ ವಿಸೆ ್ರೇಭ್ಯೊ ( ನ ಗೋಭೂತಿಲಹಿರ್ಯಾ ಈಂ | 
ಷಷ್ಟಿ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾ pe ಕೋಟನರ್ಸಶತಾನಿಚ ! ೪೬ ॥ 
ನಿಮಾನವರಮಾರೂಡಃ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ | 
ನರ್ಮದಾ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ ತ ಸ್ನಾನೇ ದಾನೇ ಚ ಯತ್ಪಲಂ 1 ೪೭॥ 
ತತ್ಸಲಂ ಸಮವಾಹ್ಟೋತಿ ರೇವಾಸಾಗರಸ ೦ಗಮೇ । | 
ಸುವರ್ಣಂ ರಜತಂ ತಾಮ್ರಂ ಮಣಿಮೌಕ್ರ ಕಭೂಷಣಂ 1 ೪೮ ॥ 
ಗೋವೃ ಷಂಚ ಮಹೀಂ 'ಢಾನ್ಕ ೦ ತತ್ರ ದತ್ತಾ ಿಂಕ್ಸ್ಯಂ ಫಲಂ | 
ಶುಭಸ್ಯಾ ಹ ಶುಭಸ್ಯಾ ಫಿ ತತ್ರ, ಕೀಫೋನ ಸಂಶಯಃ Yen 

೪೨. ನೃಸವರ್ಯನೆ! ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಇದನ್ನರಿತು ಶಂಕರನು 
ಸನ್ನಿ ಏತನಾಗಿಸುವ ಆ ಕ್ಪೇತ್ರದ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ನಮಾಡಬೇಕು. 

೪೩. ಮಹಾರಾಜ! ಸಕಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಿ ವಿಧಿ 
ಯಂತೆ ಮಿಂದು ವೇದಪಾರಂಗತರಾದ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣರನ್ನು ಪೂಜಿಸ ಸಬೇಕು. ದ 

೪೪. ಆ ತೀರ್ಥವು ಇಂತಹ ಗುಣವುಳ್ಳು ದು. ಆ ತೀರ್ಥದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ. 
ವನ್ನು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳು, 

೪೫-೪೯, ಮಾನವನು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ: ಮಿಂದು. | ಹಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. 
ತರ್ಪಣಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ .ಶ್ರಾ ದ್ಧಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗೋ ಭೂ, ತಿಲ, 
ಹಿರಣ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದರೆ ನೊರುಕೋಟಿ ಆರುವತ್ತುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ 
ಪಾಲ "ಉತ್ತ ಮನದ ವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ನಾಗುವನು. | 
ನರ್ಮದಾದಿ. ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾ ನದಾನಗಳಿಂದಾಗು ವ ಫಲವನ್ನು 
ಮಾನವನು ರೇವಾಸಾಗರಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವನು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಸುವರ್ಣ, ರಜತ, ತಾಮ್ರ, ಮಣಿ, ಮುತ್ತು, ವೃಷಭ, ಭೂಮಿ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 
ದಾನಮಾಡಿದರೆ ಅಕ ಕ ಯಫಲವುಂಟಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಶುಭವಾಗಲಿ. 
ಅಕ್ಸಯವಾಗುವುದು. 



ವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರದ್ದಿಶತತಮೋ9ಧ್ಯಾಯಃ | ೧೨೮೧ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಛ್ರಾಣತ್ಯಾಗಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ । 

ಕಠೋತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿಧಿವತ್ತಸ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಫಲಂ ಶೃ ಣು 1 ೫೦ ॥ 

ಕೋಟಿವರ್ಷಂ ತು ವರ್ಷಾಣಾಂ ಕ್ರೀಡಿತ್ಕಾ "ನಮಂದಿರೇ 4 
ವೇದವೇದಾಂಗನಿದ್ದಿಪ್ರೋ ಜಾಯತೇ ನಿಮಲೇ ಕುಲೇ 1 ೫೧॥ 

ಪುತ್ರಸೌತ್ರಸಮೃದ್ದೋಂಸೌ ಧನಧಾನ್ಯಸಮನ್ನಿತಃ | 

ಸರ್ವವ್ಯಾ “ದಿವಿನಿಮ್ಮುಕ್ತೊ ತ ಜೀವೇಚ್ಛ ಶರವಾಂಶತಂ 1 ೫೨ ॥ 

ಅಪಿ ದಾ 'ದಕೆಯಾತಾಸೆ ಸುಂ "ಸೋಮನಾಜೇ ಯದರ್ಜಿತೇ। 

ಕಾರ್ತಿಕ್ಕಾಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಯೋಗೇ ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಟಿಣೇಶ್ವರೇ ॥ ೫೩॥ 
ಗಯಾ ಗಂಗಾ ಕುರುಕ್ಸೇಶ್ರೇ ನೈಮಿಷೇ ಪುಷ್ಕರೇ ತಥಾ । 

ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೇ ಷಾರ್ಥ ಲೋಟಣೇಶ್ಚರದರ್ಶನಾತ್ 1 ೫೪ ॥ 

ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ನರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಠ್ಯಮಾನವಿಂದಂ ಶುಭಂ । 

ಸರ್ವಷಸಾಪನಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ರುದ್ರಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ॥ ೫೫ ॥ 
ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಪಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ರಾಂ ಸಂಶಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

66 ಲೋಟಣೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ ತನರ್ಣನಂ' ನಾಮು 

ನಿಂಶತ್ತು ತ್ತರದಿ ಸತತತನೊ!ಧ್ಯಾಯಃ 

೫೦. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ 
ಮಾನವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. | 

೫೧. ಕೋಟ ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ವಾದ ವಂಶ 

ದಲ್ಲಿ ವೇದವೇದಾಂಗವನ್ನರಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಜನಿಸುವರು. 

೫೨. ಇವನು ಪುತ್ರಪೌತ್ರರಿಂದ ಸಮೃ ದ ನೂ, ಧನಧಾನ್ಯ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ 

ದವನೂ, ಸಕಲ ನ್ಯಾಧಿರಹಿತನೂ ಆಗಿ ನೂರು ವರ್ಷಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು. 

| ೫ದಿ. ಹನ್ನೆ ರಡುಸಾರಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸೋಮನಾಥನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದರೆ 

ಉಂಟಇಗುವ ಪುಣ್ಯ ವು ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃ ತ್ರಿ ಕಾಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟಣೇಶ್ವ ರ 

ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. | 

೫೪. ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ! 'ರೋಟಣೇಶ್ವ ರನ ದರ್ಶನದಿಂದ. ಗಯಾ, ಗಂಗಾ, 

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ನೈಮಿಷ, ಪುಷ್ಪರಕ್ಷೆ, ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. 

೫೫. ಹೇಳುತ್ತಿ, ರುವ ಈ ಖಾ ನವನ್ನು ಕೇಳುವ ' ನುನುಷ್ಯನು : ಸಕಲ 

ಪಾಸಮುಕ್ತ್ಕನಾಗಿ ರುದ್ರ ಲೋಕವನ್ನು ರುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾ ವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು. ಪ್ರಸಿ ನವಾನ | 

ಶೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರಥೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

 ಲೋಟಣೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನ''?ವೆ 

ಅನ್ನೂ ರಿಪ್ಪ ತ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯದು ಚ 



ಅಧ ಕಬಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೊ ೀಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತೋ ಗಚೆ ಸೇತ್ರು ರಾಜೇಂದ್ರ ರೇನಾಯಾ ದಕ್ಷಿಣೆ ನೀ ತಟೇ | 
ಘೊ ್ರೀಶದ್ವ ಯಾಂತರೇ ಕೀರ್ಡಂ ಮಾತ | ತೀರ್ಥಾದನುತ್ತ ಮಂ Hon 
ನಾಮ್ನಾ ಹಂಸೇಶ್ವ ರಂ ಪುಣ್ಯಂ ವೈ ಮನಸ ವಿನಾಶನಂ | 
ಕಶ್ಯ ಸಸ್ಯ ಕುಲೇ ಜಾತೋ ಹಂಸ ದಾಕಾ ನ್ಸಿಯಕೇಸುತಃ 1೨॥ 
ಬ್ರಹ ಹೋ ವಾಹನಂ ಜಾತಃ ಪುರಾ ತಪ್ತಾ ಎ ತಪೋ ಮಹತ್ | 
ಸಿ ಕದಾ ನಿಧಿನಿರ್ದೇಶಂ ವಿನಾ ವೈಯಗ್ರ ನಾಸ್ಮಿ ತಃ HA 
ಅಭಿಭೂತಃ ಶಿವಗಣೈಃ ಪ್ರ ನಾಶ ಯುಧಿಷಿ ರ 4 . 
ದಕ್ಸ ಯಜ್ಞ ಪ್ರ ಪಥನೇ ಕಾಂಡಿಶೀಳೋ ನಿಧಿಂ ನಿನಾ 1 ೪॥ 
ಬ್ರಹ್ಮ ಣಾ ಸಂಸ್ಕೃ ಉಂ ಸ್ಯಾಶು ನಾಯಾತಿ ನ ಯದಾ ಖಗಃ । 
ತದಾ ತಂ MR ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಾತಯಾಮಾಸ ವೈ ಸದಾತ್ 1೫॥ 
ತತಃ ಸ ಶಪ್ತ್ರಮಾತ್ಮಾನಂ ಮುಸಾ ಹಂಸಸ್ತ್ಯೃರಾನ್ಯಿತಃ । 
ನಿತಾಮಹಮುಷಾಗಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯೇದಮಬ್ರವೀತ್ !೬॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಹಂಸೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧-೪. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :ಯುಧಿಸ್ಕಿ ರ! ಬಳಿಕ 
ರೇವಾನದಿಯ ರಕ್ತ ಕ್ಲಿಣದದಡದಲ್ಲಿ ಲ್ಲ ನಾಲ್ಕುಮೈಲಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೃ ತೀರ್ಥ 
ಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತ ಮವಾದ ವೈಮನಸ್ಯ ವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಹೆಂಸೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ ಕ್ರ 
ಹೋಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಶ್ಯ ಪನ "ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಾಕ್ಸಾ ಯಣಿಯ ಮಗ 
ನಾದ ಹಂಸನು ಮಹಾ ತಸನನ್ನಾ ಚರಿಸಿ ಬ್ರಹ ನಿಗೆ ವಾಹನನಾದನು. ಅವನು 
ಒಂದಾನೊಂದು ವೇಳೆ ಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪ್ಪ ನೆಯಿಲ ಲದೆ ದಕ ಕ್ಸನ ಯಜ್ಞ ವಾಟಕ್ಸೆ ಹೋಗಿ 
ಶಿವಗಣಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತನಾಗಿ ಬ ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಯದಿಂದ. ಅದ್ಭ ಶ್ರ | ನಾದನು. 

೫. ಆ ಹೆಂಸನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ ಬಾರದಿರಲು ಅತನನ್ನು ಶಫಿಸಿ 
ಸಾ ಭ್ರಷ್ಟ ಸ ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. | 

೬, ಬಳಿಕ ಆ ಹಂಸನು ಬ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನಗೆ ಶಾಸವನ್ನಿ ತ್ತು ದನ್ನ ರಿತು ವೇಗ 
ದಿಂದ ಆ ಸಿತಾಮಹನೆಡೆಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ ಇಂತೆಂದನು. 



ಏಕವಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೮೩ 

ಹಂಸ ಉವಾಚ:- 

ತಿರ್ಯಗ್ಕೋನಿಸಮುತ್ಸನ್ನಂ ಭನಾಂಛಪು ಂ ನ ಚಾರ್ಹತಿ | 

ಸ್ವಭಾವ ವಿವ ತಿರ್ಯಕ್ಟು. ನಿನೇಕವಿಕಲಂ ಮನಃ |! ೭॥ 

ತಥಾಪಿ ದೇವ ಷಾಪೋಸ್ಮಿ ಯದಹಂ ಸ್ನಾಮಿನಂ ತ್ಯಜೇ | 

ಕಂತು ಧಾವದ್ಧಿ ರತು ಗ್ರೈರ್ಗಣೆಃ 8 ಶಾರ್ವ್ರೈಃ 'ಿತಾನುಹ | 

ಸಹಸಾಹಂ ಭಯಾಕ್ರಾ ೦ತಸ್ತ್ರಸ ಸ ಸ್ವಸ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಹಪಲಾಯಿತಃ | !1೮॥ 

ಅದ್ಯಾಃಪಿ ಭಯಮೇವಾಂಪೂ ಪಶ್ಯನ್ನಸಿ ಮ ವಿಭೋ ಪುರಃ | 

ತೇನ ಸ  ಎತೋಪಿ ಭವತಾ ನಾಂವ್ರ ಜಂ *ಜಿನದಂತಿಕೇ HF n 

ಮಾತಿನ ಜೀಯ ಉವಾಚ: 

ಇತಿ ಬ್ರುಪನ್ನೇನ ಹಿ ಧಾತುರಗ್ರೇ 
ಹೆಂಸಶ್ವ ಸತ್ಯಕ್ಸಿಪೂಜ್ಯಃ ಸುದೀನಃ 

ತಿರ್ಯಂಚಂ "ಮಾಂ ಸಾಪಿನಂ ಮೂಢಬುದ್ದಿ ೦ 

ಪ್ರಭೋ ಪುರಃ ಪತಿತಂ ಸಾಹಿ ಪಾಹಿ 1 ೧೦ ॥ 

ಏಕೋ ದೇವಸ್ತ ಜ್ರ ಹಿ ಸರ್ಗಸ್ಯ ಘರಾ 

ನಾನಾವಿಧ ಸೃಷ್ಟನೇತತ್ತ್ವಯೈನ | 
ಇ ಜ್. | : ಅಹಂ ಸೃಷ್ಟಸ್ಟ್ಯೀದೃಶೋ ಯತ್ತ್ವಯಾ ವೈ 
ಸೋಯಂ ದೋಷೋ ಧಾತರದ್ದಾ ತವೈವ 1 ೧೦ ॥ 

೭. ಹಂಸನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ನೀನು ತಿರ್ಯಗ್ರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 
ನನ್ನನ್ನು ಶಸಿಸಲರ್ಹನಲ್ಲ. ಗಳ ಮನಸ್ಸು ನಿವೇಶವಿಲ್ಲದ್ದು. ಇದು ಅವುಗಳ 

ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವುದು. 

೮. ಸ್ವಾಮಿ! ಹಾಗಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಾನು ಪಾಪಿ 
ಯಾಗಿರುವೆನು. ಆದರೂ ನಾನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಯಂಕರರಾದ ಶಿನಗಣ 
ಗಳಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಡಿರುವೆನು. 

೯. ಪ್ರಭುವೆ! ಈಗಲೂ ಮುಂದೆ ಭಯವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಾನು, 

ನೀನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 

೧೦. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:-ಹಂಸನು ಬ್ರಹ ನ ಮುಂದೆ 

ದೈನ್ಯದಿಂ pr ಸಕ್ಸಿಯೂ, ಪಾಪಿಯೂ, ಮೂಢಬು ದ್ಧಿಯುಳ್ಳನ ವನೂ, ಮುಂದೆ 
ಬಿದ್ದಿ _ರುವನನೂ ಆದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಸಾಡು'' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ನಿಟ್ಟು ಸಿರುಬಿಟಿ ಸಮು. 

“೧೧. "" ಸ್ಟಿಸುವವನು : ನೀನೊಬ್ಬ ನೇ. ನೀನೇ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ 
ಈ ಪ ಕ್ರಿಪಸಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿ ಮಾಡಿರುವೆ. . ನಿತಾಮಹ! ಇಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪ ಷ್ಟಿ 

ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿರುವುದು. : 
೬೨ 

ಸಕ್ಸ 

ಹ 
ಈ 



ಶಾಪಸ್ಯ ವಾಂನುಗ್ರಹಸ್ಯಾಂಸಿ ಶಕ್ತ 

ಸತ್ಯೋ ನಾಂನ್ಯಃ ಶರಣಂ ಕಂ ವ್ರಜಾಮಿ | 
ಸೇವಾಧರ್ಮಾದ್ವಿಚ್ಯುತಂ ದಾಸಭೂತಂ 

ಚಸೇಟೈರ್ಹತಂ ತಾತ ಮಾಂ ತ್ರಾಹಿ ಭಕ್ತಂ 
ನಿದ್ಯಾಂನಿದ್ಯೇ ತ್ವತ್ತ ಏವಾದಿರಾಸ್ತಾಂ 

ಧರ್ಮಾಂಧದರ್ಮೌ ಸದಸದ್ದ್ಯುರ್ನಿಕೇ ಚ | 
ನಾನಾಭಾವಾನ್ ಜಗತಸ್ತ್ಯಂ ನಿಧತ್ಸೇ 

ತಂ ತ್ಯಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವೈ ಪ್ರಪದ್ಯೇ 1 ೧೩ 
ಏಕೋಜಸಿ ಬಹುರೂಸೋಸಸಿ ನಾನಾಚಿತ್ರೈಕಕರ್ಮತಃ । 
ನಿಷ್ಕರ್ಮಾಂಖಿಲಕರ್ಮಾಂಸಿ ತ್ವಾಮತಃ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ ೧೪ ॥ 
ನನೋ ಸಮೋ ವರೇಣ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ನನೋನಮಃ 
ನನೋ ಧಾತ್ರೇ ವಿಧಾತ್ರೇ ಚ ಶರಣಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ ೧೫ ॥ 
ಶಿಕ್ಸಾಕ್ಸರ ನಿಯುಕ್ತೇಯಂ ವಾಣೀ ಮೇ ಸ್ಕೌಕಿ 8೦ ನಿಭೋ | 
ಕಾ ಶಕ್ತಿಃ ಕಂ ಸರಿಜ್ಞಾನನಿದಮುಕ್ತೆಂ ಕ್ಸಮಸ್ವ ಮೇ i ೧೬ ॥ 

ee ೧೨ 1 

೧೨. ನೀನು ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು 
ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಮರೆಹೋಗಲಿ? ಸೇವಾಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನೂ, ಸೇವಕನೂ, 
ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಗಣಗಳ ತಾಡನಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವವನೂ, ಭಕ್ಕನೂ ಆದ 
ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. | 

೧೩. ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೆಗಳೂ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳೂ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದುಗಳೂ, 
ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟರುವುವು. ನೀನು ಅನೇಕ ನಿಧವಾದ 
ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆಹೋಗುನೆನು. 

೧೪. ಏಕರೂಪನೂ, ಬಹುರೂಪನೂ, ನಾನಾ ಕಮ ೯ನೂ, ಏಕಕರ್ಮನೂ, 
ನಿಷ್ಟರ್ಮನೂ, ನಿಖಲಕರ್ಮನೂ ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು 
ಮರೆಹೋಗುವೆನು. 

೧೫. ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ, ವರವನ್ನು ನೀಡುವವನೂ, ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವವನೂ, 
ವಿಧಾತನೂ, ಶರಾಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನೂ ಆದ ಓ ಪಿತಾಮಹ! ನಿನಗೆ 
ನಮಸ್ಕಾರವು. | | | 

೧೬. ಪ್ರಭುವೆ! ಸುಶಿಕ್ಸೆತವಲ್ಲದ ಈ ನನ್ನ ವಾಣಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನೆಂದು 
ಸ್ತುತಿಸೀತು! ನನಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳು ತಾನೆ ಇವೆ? ನಾನು 
ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನೀನು ಕ್ಲಮಿಸಬೇಕು. | | 
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ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಏನಂ ನದತಿ ಹಂಸೇವೈ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ । 

ಶಿಕ್ಪಾ ದತ್ತಾ ತವೈನೇಯಂ ಮಾ ನಿಷಾದಂ ಕೃಥಾಃ ಖಗ 1 ೧೭ ॥ 
ತಪಸಾ ಕೋಧಯಾತ್ನಾ ನಂ ಯಥಾ ಶಾಪಾಂತಮಾಪ್ಪುಯಾಕಃ | 

'ರೇವಾಸೇವಾಂ ಕುರು ಸ್ನಾತ್ಸಾ ಸಾ  ಪಯಿತ್ಸ್ಯಾ ನುಹೇಶ್ವ ರಂ | 

ಅಚಿರೇಣೈವ ಕಾಲೇನ ತತಃ ಸಂಸ್ಕ ನಮಾಷ್ಟಸಿ ॥ ೧೮ ॥ 

ಯಚ್ಚೆ ಷ್ಟ ಬಹುಭಿರ್ಯಜೆ ಸ್ “ಸಮಾಸ ದೆ ಕೆ [ 

`ಗೋಸ ರ್ಣಕೋಟದಾನೈಶ್ಸ ತ್ಸ ಲಂಸ್ಥಾ ಸಿಶೇಶಿವೇ 1 ೧೯ ॥ 

ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನೋ ಮಾ ಸುರಾಪೋ ವಾಸ ರ್ಜಾಹ್ಮ ಶದ್ದುರುತಲ್ಪಗಃ । 

ಕೌವಾತೀಶೆ ಶಿವಂ ಸ್ಥಾ ಪ್ಯ ಮುಚ್ಯ ತ ಸರ್ವಪಾತಕೆ ॥1 ೨೦ I 

ತಸ್ಯಾ ದ್ಬ ರ್ಗಸರಿತ್ತಿ (ಕೇ ನಾ ಸೆಯಿತ್ಕಾ ತ್ರಿಯಂಬಕಂ 1 

ನಿಯಾ ಃ ಸರ್ನದೋಪೈಸೆ ಸ್ವಂ ಯಾಸ, ಸೇ ಸದಮುತ್ತಮಂ 1 ೨೧ ॥ 

ನಿವಮುಕ್ತಕ ಸ ಸವಿಧಿನಾ ಹ ಹೃಷ್ಟ ತುಷ್ಟಃ $ ುಗೋತ್ತ ಮಃ । 

ತಥೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಜಗಾಮಾಶು ನರ್ಮದಾತೀರಮುತ್ತನುಂ ॥ ೨೨ ॥ 

೧೭. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾರನೆ:--ಹಂಸನು ಹೀಗೆನ್ನಲು, 

ಹ್ಮನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ, “" ಹಂಸನೇ! ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಿನ್ಸೆಯನ್ಸಿತ್ಲಿರುವೆನು. 

೧೮. ನೀನು ಶಾಪಾವಸಾನವನ್ನು : 

ಶೋಧಿಸಿಕೊ. ಮಹೇ ಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರೇ ರೇವಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿಮಿಂದು ಆ ಸ್ವಾಮಿ 

ಯನ್ನು ಸೇವಿಸು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು 

ಹೊಂದುವೆ. 

೧೯. ಶಿವನನ್ನು ಸ್ದಾ ವಿಸಿದರೆ ಬಹು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೈೆ ಸಗಿ ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷಿಣೆ 

ಗಳು, ಕೋಟ ಗೋವುಗಳು, ಕೋಟ ಸ್ಪರ್ಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಡುವುದ 

ರಿಂದಾಗುವ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು. | 

೨೦. ರೇವಾನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಸಾ ಓಿನಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮಕತ್ಶೆ, 

ಸುರಾಪಾನ, ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯ, ಗುರುಪತಿ ೀಗಮನ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ 

ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. “ 
೨೧. ಆದುದರಿಂದ ಶಿವಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಸ್ಥಾನಿಸಿ 

ಸಮಸ್ತ ದೋಷರಹಿತನಾಗಿ ಉತ್ತಮಪದವನ್ನು ಸೇರುವೆ. 

೨೨, ಬ್ರಹ್ಮನ ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು, ಹೃಷ್ಟತುಷ್ಟನಾದ ಹಂಸನು ಹಾಗೆಯೇ 

ಆಗಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಡಲೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನರ್ಮದಾತಟಕ್ಕೆ ಹೋದನು. 

ಹೊಂದಲು ದೇಹವನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ 



ಗಿವಿರಹ ಶಿ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರ ರಾಣಂ 
hw 

ತಪಸ್ತಸ್ತ್ವಾ ಕಿಯ ಬತ್ತಾಲಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ಶಂಕರಂ I ೨೩ ॥ 
ತೈನ ನ್ಲಾಮ್ಹಾ ಭರತಶೆ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಹಂಸೇಶ್ವರಮನುತ್ತಮಂ | 
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಖಗಸತ್ತಮಃ | ೨೪ ॥ 
ಹ ಹಂ ಸೇಶೃ ರೇ ತೀರ್ಥೇ ಗತ್ಸಾ ಸ್ಲಾತ್ಕಾ ಯುಧಿಸ್ಠಿ ರ। 
ಪೂಜ ರಯೇತ್ಛ 'ಕೆಮೇಶಾನಂ ಸ ಸಾಸ್ಟೈಃ ಸರಿಮುಚ್ಯತೆ ತೇ ॥ ೨೫ ॥ 
ಸ್ತುವನ್ನೆ (ಕಮನಾದೇನಂ ನ ದೈನ್ಯಂ ೩ ್ರ್ರಪ್ನ್ನಯಾತ ಚಿತ್ | 
ಶ್ರಾ ದ್ವ 0 ದೀಪಪ್ರ ದಾನಂ ಚ ಬಾ ಪ್ರಿಹ್ಮಣಾನಾಂ ಚ ಭೋಜನಂ । 
ದತ್ತಾ” ಶಕ್ತ್ಯಾ ನೃ ಸಕ್ರೆ (ಷ್ಠ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ . ॥ ೨೬[॥ 
ಕ್ರಿಕುಲಮೇಕಕುಲೂ ನಾಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂಜಯೇಚಿ ನಂ | 
ನನನ ನಿಸೂತಾಂ ಧೇನುಂ ಚ ದತ್ವಾ ಸಾರ್ಡ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮೇ । 
ಷಷ್ಟಿ ನ ೯ಸಹಸ್ರಾ ೆ  ಶಿನಪಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ! San 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ ಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಡುಂಡೇ 
««ಹಂಸೇಶ್ರ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ 4ವರ್ಣನಂ?? ನಾಮ 

ಏಕವಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿ ಶತತತೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಲಂ 

ಸಾಜಾ ಆಆ UBL i Rm EAM FRU 

5೩. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಕಾ ಇಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಂಕರನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ 

೨೪. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಅವನು ಸ್ವನಾಮದಿಂದ 
ನಾದ ಹಂಸೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಉತ್ತಮಸಪದನಿಯನು 

೨೫. ಆ ಹಂಸೇಶ್ವ ರತಿಃ ರ್ಥಕ್ಕೆ ಗಿ ನಿಂದು ಸರಮೇಶ್ವರನನು 
ಪೂಜಿಸಿದವನು ಪಾಸಮುಕ ಕ ನಾಗುವನು. ಸ 

೨೬. ೪ ಒಮ್ಮ ಶನಸ್ಸಿರಿಂದ ಶಂಕರನನ್ನು ಸು ರಿತಿಸುವವನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ 
ದ್ರೆನ್ಸ್ನನನ್ನು ಹೊಂ ದುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಕ, ಕೃಮುಸಾರ ಶ್ರಾದ್ದ, ದೀನ, ದಾನ ಗಿಗಿ HE ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾಗು 

ಧಾ 

2 

Ld 

ಒಂದುಸಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ 
ಗಿ ಈದ ಹಸುವನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದವನು 

ಶ್ರಿ ಸ್ಟಾ ನಮ ದದ ಐ: ಆ ಕ್ 



|| ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ದ್ವಾವಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿತತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
1 

ತಿಲಾದೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರಿ € ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತಃ ಕ್ರೊ ೇೀಶಾಂತರೇ ಗಚ್ಛೆ ೀತ್ಕಿಲಾದಂ ತೀರ್ಥಮುತ್ತ ಮಂ । 

ತಿಲಪ್ರಾ ತನಕೃಷ ತ್ರೆ ಜಾಬಾಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಪ್ತ ನಾನ್ oo !೧॥ 

ನಿತ್ಯಮಾತೃ ನರಿತ್ಸಾ ಗೀಭಾ ್ರಾತುರ್ಭಾರ್ಯಾಭಿಲಾಷಕೃ ತ್ | 

ಪುತ್ರವಿಕ್ರಯಕೃ ಶ್ಪಾಸಶ್ಚಲಸೃ ದ್ದುರುಣಾಸಹ ॥ ೨॥ 
ಏನಂ ದೋಷಸಮಾನಿಷ್ಟೊ ( ಯತ್ರ ಯತ್ರಾ ಫಿ ಗಚ್ಛತಿ | 

ತತ್ರ ತತ್ರಾ ಘಿ ಧಿಕ್ಟಾ ರಂ ರಭತೇ ಸತ್ಸು ಬಾರತ | 

ನ ೊಲಸಿ ಸಂಗತಿಂ ಧತ್ತೇ ತೇನ ಸಾರ್ಧಂ ಸಭಾಸ್ಮ ಫಿ 1 ೩.॥ 
ಇತಿ ಲಜ್ಞಾನ್ಸಿ ತೋ ವಿಪ್ರಃ $9 ಕಾಲೇನ ನುಹತಾ ಸ ನೃಪ ಪ 
ಜಿಂತಾಮುಮಪ ಮಹರ ಮಗತಿಜ್ಜೋ & ಹಿ ಸಾವನೇ nN 
ಚಕಾರ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ರೇವಾಂ ಚಾಸ್ಕವಗಾಹಯತ್ NBN 
ಅಣಿವಾಷ್ಯಾ ಂತಮಾಸಾದ್ಯ ದಕ್ಬಿಣೇ ಸರ್ಮದಾತಟೇ। 
ತಸ್ಪಾ ಯತ್ರ ವ್ರತೀ ಸಾರ್ಥ ಜಾಬಾಲಿಃ ಸಾ ನಿ ಶಯಂಸ್ತಿಲಾನ್ ॥ ೬॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ತಿಲಾದೇಶ್ಶ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ | ಷರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಅನಂತರ ಎರಡು ಮ್ಛೈಲಿ 
ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತಿಲಾದವೆಂಬ ಉತ ತ್ರಮತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತಿಲ 
ಪ್ರಾಶನಮಾಡಿದ ಜಾಬಾಲಿಯು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. | 

೨-೩. ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವನೂ, ಸಹೋದರನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನೂ, ಪುತ್ರನನ್ನು ವಿಕ್ರಯಿಸಿದವನೂ, ಗುರುನಿನೊಡನೆ 
ಛಲಮಾಡಿದವನೂ ಆ ಆಗಿ ಹೋದೆಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಟಾ ಸರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದ ರನು. 
ಸಜ ನರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತಿ ರಲ್ಲ. 

೪. ಹೀಗೆ ಲಜ್ಜೆ ಗೊಂಡ ಅವನು ಕುದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯನ್ನ ರಿಯದೆ 
ಬಹ ಕಾಲದವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಕ್ರಾ ತನಾದನು 

4. ಅವನು ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೇವಾನದಿಯ 

೬. ಆ ಜಾಬಾಲಿಯು ಅಣಿನಾಪಿಯ ಕೊನೆಯ ನ ಂದಿ ನರ್ಮದಾ 
ನದಿಯ ದಕ್ಕಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಿಲವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತ ತಪದಿಂದಿದ್ದನು. 



ಶಿಲೈರೇಕಾಶನಂ ಕುರ್ವಂಸ್ತೃಥೈವೈಕಾಂತರಾಶನಂ 
ತ್ರ್ಯಹಷಹಿ್ದ್ವಾದಶಾಹಾಂಶೀ ಪಕ್ಚಮಾಸಾಂಶನಸ್ಮಥಾ 1೭॥ 
ಕೃಚ್ಛ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದೀನಿ ವ್ರತಾನಿ ಚ ತಿಲ್ಪೆ ರಫಿ | 
ತಿಲಾದಕ್ಗ ಮನುಸಾಸ್ಟೆ ್ರಿಪ್ಲೋ ಹ್ಯಬ್ಬದ್ವಾಸಸ್ತತಿಂ ಕ ಮಾತ್ 1 ೮॥ 
ಕಾಲೇನ ಗಚ್ಛ ತಾ ತಸ್ಯ ಪ ಸನ ಸೋಂ ಭವದೀಶ್ವ ರಃ | 
ಹಾ ್ರದಾದಿಹಾಮುತ್ತಿ ತಂ ತ ಶುದ್ಧಿ ೦ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಮಾತ ಕಂ 1೯॥ 
ಹ್ ಸ ಸ್ಟಾ ನಿತೋ ದೇವಃ ಸ | ನಾಮ್ನಾ ಭರತರ್ಷಭ 
ತಿಲಾದೇಶ್ವ ರಸಂಜ್ಞಾ ಚ ಪ್ರಾ ತೆ ಕೋಕಾಷಸಿ ಪ ಪ್ರಭುಃ ॥೧೦॥ 
ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ನಿಖ್ಯಾ ತಂ ತೀರ್ಥಂ ಸಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ಪಾ ಚತುರ್ಮಶ್ಯಷ್ಠ ಷ್ಟ "ಬಾಸು ಚ Hon 
ಉಸವಾಸಪರಃ ಪಾರ್ಥ ತಥೈವ ಹರಿನಾ ಸರೇ | 
ತಿಲಹೋನಿಾಾ ತಿಲೋದ್ಧ ರ್ಕ ತಿಲಸ್ಸಾಯಾ ತಿಲೋದಕೀ lH ೧೨॥ 
ತಿಲದಾಜಾಚ ಭೋಕ್ತಾ "ಚ ನಾನಾಸಾಫ್ಯಃ ಪ್ರ ಮುಚ್ಯ ತೇ | 
ತಿಲ್ಕೆರಾಪೂರಯೇ ಲಿಂಗಂ ತಿಲತೈ ಲೇನ ದೀಪ ವಃ | 
ರುದ್ರರೋಕಮವಾಪೊ ತಿ ಪುನಾತ್ಯಾಸಪ್ತಮಂ ಕುಲಂ Il ೧೩ ॥ 

೭-೮. ಅವನು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭೋಜನವನ್ನೂೂ ಎರಡು, 
ಮೂರು, ಆರು, ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೂ, ಸಕ್ಸ, ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೂ ಒಂದು 
ಭೋಜನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತ, ಕೃಚ್ಛ ಂದ್ರಾಯಣಾದಿ ವ್ರತಗಳನ್ನಾ ಚರಿಸುತ್ತ 
ಎಪ್ಪ ತ್ರೆ ರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ಸಲಾಡ್ ' 

೯. ಹೀಗೆ ಕಾಲವು ಕಳೆಯುತ್ತಿರಲು ಈಶ ರನು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ 
ಹಸರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶುದಿ, ಯನ್ನೂ, ತನ್ನ ಸಾಲೋಕ್ಯವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟನು. 

೧೦. ಅದರಿಂದ ಜಾಬಾಲಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶಂಕರನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 
ಮಾಡಿದನು. ಜನರಿಂದ ಆ ಶಿವನು ಕಿಲಾದೇಶ್ವರನೆ ೦ಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಡೆದನು. 

೧೧-೧೩. ಆದು ಮೊದಲ್ಗೊ ೦ಡು ಪಾನನಾಶಕವಾದ ಆ. ತೀರ್ಥವು 
ವಿಖ್ಯಾತನಾಯಿತು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದತ್ತೀ ಅಷ್ಟನಮಾ ಮತ್ತು ಹರಿದಿನ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಉಪವಾಸಮಾಡಿದ ನರನೂ, ತಿಲಹೋಮ, ತಿಲೋದ್ರ ರ್ತನ, 

ಸ್ನಾನ, ತಿಲೋದಕ, ತಿಲದಾನಗಳನ ಥಿ ಮಾಡಿದನನೂ, ತಿಲಬೋಜನ ಮಾಡಿ 
Be ಆನೇಕ ಪಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ ಗ ತಿಲದಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು 
ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿದನನೂ, ತಿಲತೈ ಲದಿಂದ ದೀಪ ಸ ಹೊತ್ತಿಸಿದವನೂ ರುದ್ರ 
ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವನು. ಮತ್ತು, ಏಳು ಕುಲಗಳನ್ನು. ಪನಿತ್ರಗೊಳಿಸುವನು. 



ದ್ವಾನಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋ$ಧ್ಯಾ ಯಃ ೧೨೮೯ 

ತಿಲಪಿಂಡಪ್ರದಾನೇನ ಶ್ರಾಣ್ಧೇ ನೃಪತಿಸತ್ತಮ | 
ನಿಕರ್ಮಸ್ಥಾಶ್ಚ ಗಚ್ಛಂತಿ ಗತಿಮಿಷ್ಟಾಂ ಹಿ ಪೂರ್ನಜಾಃ ॥ ೧೪ ॥ 

ಸ್ಪರ್ಗಲೋಕಸ್ಥಿತಾಃ ಶ್ರಾದ್ಧೈರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ' ಚ ಭೋಜಕೈಃ। 

ಅಕ್ಸಯಾಂ ತೃಪ್ತಿಮಾಸಾದ್ಯ ನೋದಂತೇ ಶಾಶ್ವತೀಃ ಸಮಾಃ ॥ ೧೫ ॥ 

ಪಿತುಃ ಕುಲಂ ಮಾತೃಕುಲಂ ತಥಾ ಭಾರ್ಯಾಕುಲಂ ನೃಪ | 

ಕುಲತ್ರಯಂ ಸಮುದ್ಭೃತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಂ ನಯತಿ ವೈ ನರಃ 1 ೧೬ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
««ತಿಲೋದೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ'' ನಾಮ 

ದ್ವಾವಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂ$ಧ್ಯಾಯಃ 

೧೪. ನೃಸವರ್ಯನೆ! ಶ್ರಾದ್ದ ದಲ್ಲಿ ತಿಲಸಿಂಡಸ್ರ್ರ ದಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಭ್ರಃ 
ಅ 

ರಾದ ಪೂರ್ವಿಕರು ಇಷ್ಟವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಸಡೆಯುವರು. 

೧೫. ಶ್ರಾದ್ರದಿಂದಲೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದಲೂ 
ಇ ಗರಣಕೆ೧ಣಂಹಗಗಿಗುವ್ಟು 3 ತ ॥ೌ ಡ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತೃಗಳು ಅಕ್ಸಯತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಯಾವಾಗಲೂ 

ಆನಂದನಡುವರು. 

etl 

[ed 

ಭಾರ್ಯಾ ಕುಲಗಳನ್ನು 

ಉದ್ದರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಏದನೆಯ ಆವಂತ್ಯಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

46 ತಿಲಾದೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ್ಯವರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 

ಇನ್ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ | 

ಅಥ ತ್ರಯೋವಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ವಾಸವೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತತಃ ಕ್ರೋಶಣಂತರೇ ಸಾರ್ಥ ವಾಸವಂ ತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ | 
ನಸು ಸ್ಥಾಪಿತಂ ತ ತತ್ರ ಸ್ಥಿ ತ್ವಾ ವೈದ್ವಾ ದಶಾಬ್ದ ಘಂ lO 
ಧರೋ ಧ್ರುವಶ್ಚ ಸೋಮಶ್ಚ ಸತ್ರ ಕ್ರೈನಾಂಥಿಲೋ॥ ನಲಃ । 
ಪ್ರತೂ ್ಯಷಶ್ಚ ಪ ್ರಿಭಾಸಶ್ಲ ನಸ ಸಪೋಂಸ್ಟಾ ನಿಮೇ ಪುರಾ 1 ೨॥ 
ನಿತ್ಯ ಶಾಸ ಸಂ ಷ್ಟ ಗರ್ಭವಾಸಾಯ” ಭಾರತ । 
ನಾರ್ನುದಂ ತೀರ್ಥ ಮಾಸಾಡ್ಯ ತಪಶ್ಚ ಕು ತ್ರಿರ್ಯತೇಂದ್ರಿ ಯಾಃ 1೩॥ 
ಆರಾಧಯಂತಃ ಪರಮಂ ಭವಾನೀಸತಿಮನ್ಯ ಯಂ । 
ದ್ಯಾ ದಶಾಬ್ದಾ ನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ತತಸ್ತು ಷ್ಟೊ ( ನುಹೇಶ್ವ ರಃ 1 ೪॥ 
ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಟ $ ಪ್ರ “ದದೌ ತೇಭ್ಯಸ ಸ್ಪೃಭೀಷ್ಟ 0 ನರಮುತ್ತ ಮಂ। 
ತತಃ ಸ್ಪನಾಮ್ನಾ ಸಂಸ್ಥಾಪ ಸ್ಯ ವಸವಸ್ತ ೦ ಮಹೇಶ್ವ ರಂ। 
ಜಗು ಒರಾಕಾಶಮಾವಿಶ್ಯ ಹ ್ರಸನ್ನೇ ಸತಿ ಶಂಕರೇ 1೫॥ 
ತತಃ” ಪ್ರಭೃತಿ ನಿಖ್ಯಾ ತಂ ರಂ ತದ್ವಾ ಸವಾಹ್ನ ಯಂ । 
ತಸ್ಮಿಂಸ್ತೀರ್ಥೇ ಮಹಾರಾಜ ಯೋ ಭಕ್ತಾ ಪೂಜಯೇಚ್ಛಿ ವಂ। 
ಯಥಾ ಲಬೊ ್ಲೀಪಹಾಕ್ಕೈ ಶ್ಚ ದೀಪಂ ದದ್ ್ಯತ್ರೆಯತ್ನ ತಃ ೬ ॥ 

ಕನ್ನ ಡದ ಅನುವಾದ 
ನಾಸವೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ನರ್ಣನ 

೧-೩. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:-ಆನಂತರ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಸುಗಳು ಸ್ಥಾ ಎಿಸಿದ ವಾಸವವೆಂಬ ಉತ ತ್ರಮತೀರ್ಥವಿರುನುದು. ಆಲ್ಲಿ ! ಒಂಜಿ ಧರ, ಧ್ರುವ, ಸೋನು, ಆಸ, ಅನಿಲ, ಆನಲ್ಕ ಸ್ರ ಪ್ರತ್ಯೂಷ, ಪ್ರಭಾಸ ಎಂಬ ಅಪ್ಟ ವಸುಗಳು ಗರ್ಭವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಿತ್ತ ಶಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹನ್ನೆ ರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ನರ್ಮದಾತೀರ್ಥ ನ್ಲು ಸೇರಿ ಜಿತೇಂದ್ರಿ ಯರಾಗಿ ತಸವನ್ನಾ ಚರಿ 

೪-೫, ಅವರು ಹ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ಭವಾರೀಸತಿಯಾದ ಶಂಕರನನ್ನು ಜಿಸುತ್ತಿರಲು, ಶಂಕರನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾದ ವರವನ್ಸಿತ್ತನು. ಅನಂತರ ಆ ವಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶಂಕರ ನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟ ,ನಾಗಲು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು, 
೬-೭, ಅದು ಮೊದಲೊ ದಂಡು ಆ ತೀರ್ಥವು ನಾಸವವೆಂದು ನಿಖ್ಯಾತ 



ತ್ರಯೋಪಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ದಿಶತತನೋ6ಭ್ಯಾಯಃ | ೧೨೯೧ 

ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ತದಾಷ ಮ್ಯಾ ೦ ಪ್ರ ತ್ಯ ಹಂ ವಾಫಿ ಶಕ್ತಿತಃ । 
ಅಷ್ಟೌ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ? ಸ ನಸೇಚ್ಛಿ ವಸನ್ನಿಧೌ 1 ೭॥ 
ತತಃ `ನಾಲಯಂ ಮಾತಿ ಗರ್ಭನಾಸಂ ನ ಪಶ್ಯ ತಿ | 
ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾ ಸಲ್ಪನವೈರ್ವಾಃಪಿ ಫಲೆ ರ್ಧಾನ್ಯೈಸ್ತ ̀ ಸಿ ವಾ nel 
ಪೂಜಯೇಜದ್ದೆ (ವಮಾಶಾಸಂ ಸದೈನ್ಯಂ ನಾಸ್ಟ್ನಯಾತ್ಮಚಿತ್ | 
ಸರ್ವಶೋಕನಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಮಹೀಪತೇ 1೯॥ 
ಏಕಾಹನುಪಿ ಕೌಂತೇಯ ಯೋ ವಸೇದ್ವಾ ಸನೇಶ್ವ ರೇ। 
ಸಾಪರಾಶಿಂ ನಿನಿರ್ಧೂಯ ಭಾನುವದ್ದಿ ವಿ "ನೋವೇ 1 ೧೦ ॥ 
ನಿಷ್ರಾಂಶ್ಚ ಭೋಜಯೇದೃಕ್ತ್ಯಾ ದದ್ಯಾದ್ಹಾಸಾಂಸಿ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ॥೧೧॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ತಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚನೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

44 ವಾಸವೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ » ನಾಮ 

ತ್ರಯೋವಿಂಶತ್ತ್ಯಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ। 

ವಾಯಿತು. ಆ ತೀರ್ಥದಲಿ ಶುಕ ಪಕ 

ಶಿವನನ್ನು ದೊರಕಿದಷು, ವ್ನಗಳಿ 
ದವನು ಎಂಟುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಶಿವನ ಸಮಾಸದಲಿ. 

ಈ ನಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು 
ವುದಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪ, ಪಲ್ಲವ, ಫಲ ಅಥವಾ ಧಾನ್ನಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ 
ದವನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೃಶ್ರ್ಯವನ] ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ... ಸಮಸ್ತ ದುಃಖ 
ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನ ಗುತ್ತಿನ 

೧೦. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಒಂದು ದಿನವ ರೂವ ವಾಸವೇಶ್ವರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಸ 
ಇ ಮಾಡಿದವನು ಸಾಪರಾಶಿಯನು ಜ್ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಸ್ವರ್ಗ 

a 

pS 
೦) 

ಹ್ಮ ರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ವಸ್ತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣೆ 
ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಶ್ರೀ " ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪ್ರರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

ವಾಸವೇಶ 1 ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ ಕ್ಯಾ ನರ್ಣನನ?'' ವೆಂಬ 

ಇನ್ನೂರಿಸ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ವಂಂಗಿದುದು 



ಇಗೆ 
Cd 

ಅಥ ಚತುರ್ನಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ದಿ ಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
[) 

ಕೋಟೀಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: 

ತತಃ ಕ್ರೋಶಾಂತರೇ ಪಾರ್ಥ ತೀರ್ಥಂ ಹೋಟೀಶ್ವರಂ ಹರಂ | 
ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನಂ ಚ ದಾನಂ ಚ ಜವಯೋಮತಾರ್ಜನಾದಿಕಂ | 
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸತಂ ನರೈಸ್ತ ತ್ರ ಸರ್ವಂ ಕೋಟಗುಣಂ ಭವೆ HO 
ತತ್ರ ದೇವಾಃ ಸಗಂಧರ್ನಾ ಯಷಯಃ ಸಿದ್ಧ ತಾರಾ: 
ಜಂಧಿಂಪ ಪ ಕ್ರತಿಗಚ್ಛಂತಿ ನರ್ಮದಾಂ ನೀಕ್ಷಿ ತುಂ ಕಿಲ Hon 
ಮಿಲಿತಶಾಣ: ಕೋಟಶೋ ರಾಜನ್ರೇವಾಸಾ ಗರಸಂಗಮೇ 
ನಿನೋದನುತುಲಂ ದೃಷ್ಟಾ , ಶೇವಾರ್ಣವಸಮಾಗನೋ 1೩॥ 
ಸ್ನಾತ್ಟಾ ಶಿನಂ ಚ ಸಂಸ್ಕಾ ಪ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ | 
ಕೋಟೀಶ್ಶ ರಾಂಭಿಧಾನಂ' ತು ಸ್ವಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿಧಾನತಃ 1 ೪॥ 
ಕೋಟಿತೀರ್ಥ ಪಂಣಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಂಪ್ರಾ 'ಸ್ರಾಃ ಃ ಸರ್ವತೋಷಣಾತ್ | 
ತೇನ ತತ್ತು ಣ್ಯಮತುಲಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೆಷು' ಚೋತ್ತಮಂ | i 8 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ' 

ಕೋಟೀಶ್ರರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ 4 ವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯಾ ಧರ್ಮರಾಜನೇ! 
ತರುವಾಯ ಆ ವಾಸವೇಶ್ವ ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೈಲಿಗಳ ದೂರ ದಲ್ಲಿ ಕೋಟೀಶ್ವ ರವೆಂಬ 
ತೀರ್ಥಶ್ರೇ ಸ್ಮವಿ ರುವುದು. ಆ ತೀಥ ದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಕೆಯಿಂದೆ ಸಗಿದ ಸ್ಪಾ ನ ದಾನ, . 
ಜಸ, ಸೊ ಮ ಮತ್ತು ಶಿವಪೂಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೋಟಗುಣದ್ದಾ ಗುವುದು. 

೨. ಅಲ್ಲ ಗಂಧರ್ವರೊಡಗೂಡಿದ ದೇವತೆಗಳೂ, ಯಸಿಗಳೂ, ಸಿದ್ಧ 
ಚಾರಣರೂ ಪವಿತ್ರ ನಾದ ನರ್ಮದಾನದಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲೋಸುಗ. ಸಾಗರ 
ನನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿಜೆಸೈ ಯು ವರು | 

೩-೫, ಧರ್ಮನಂದನ! ಆ ರೇನಾಸಾಗರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ 
ಕೋಟಗಟ್ಟ ಲೆಯಾಗಿ ನೆರೆದು ಆ ಸಂಗಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿನೋದ 
ಪಟ್ಟು ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, ತಂತಮ್ಮ ಭಕ್ತ್ಯನುಗುಣವಾಗಿ ಶಂಕರನನ್ನು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಕೋಬೀಶ್ವ ರನಾಮಕನಾದ ಅತಸನ್ನಚ್ಯು ಆ ಕೋಟತೀರ್ಥವಾಸಿ 
ಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂತೊೋಷಗೊಳಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು 



ಚತುರ್ನಿಂಶತೃಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೨೯೩ 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯತ್ಕಿಂಚಿಚ್ಛು ಭಂ ಮಾ ಯದಿ ವಾಂಶುಭಂ। 

ಕ್ರಿಯತೇ ನೃಪಶಾರ್ದೂಲ ಸರ್ವಂ ಹೋಟಿಗುಣಂ ಭವೇತ್ ST 

ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಯೇ ಕೇಜಿದ್ದಹಿಸತ್ತಮಾಃ । 
ಸಿದ್ಧಾಮೃತಪದಂ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃಲೋಕಂ ತಥೋತ್ತಮಂ nel 

ಉತ್ತರೇ ನರ್ಮದಾತೀರೇ ದಳ್ಸಿಣೇ ಚಾಶ್ರಿತಾಶ್ಚ ಯೇ । 

ದೇನಲೋಕಂ ಗತಾಸ್ತತ್ರ ಇತಿ ಮೇ ನಿಶ್ಚಿತಾಮತಿ: | uel 

ಬಿಲ್ದ್ಯಾರ್ಕಪುಸ್ಪೈರ್ಧತ್ತೂರಕುಶಕಾಶಪ್ರಸೂನಕ್ಕೆಃ | 

ಬುತೂದ್ಭವೈಸ್ತಥಾಂನೈಶ್ಚ ಪೂಜಯಿತ್ಪಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ I ೯ 

ನಾನೋಪಚಾರೈರ್ನಿಧಿನನ್ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ | 

ಧೂಹದೀಸಾಘಃ ರ್ಥ್ಯನೈವೇದೈೆ ಸ್ಕಾ (ಷಯಿತ್ಕಾ ಚ ಧೂರ್ಜಟಂ । ೧೦ ॥ 

ಶಿನಲೋಕಮವಾಸ್ಟೋತಿ ಯಾವದಿಂದಾ ್ರಶ್ಚತುರ್ಹಶ | 

ಪೌಷಕೃಷ್ಣಾಸ್ಟನಿತಾಯೋಗೇ ನಿಶೇಷಃ ಸೂಜನೇ ಸ್ಮೃತಃ... ॥1೧೧॥ 

ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕೋಲೀಶ್ವರ 

ತೀರ್ಥವು ಅನುಪಮ ಪುಣ ್ಯಪ್ರದವಾದುದಾಗಿರುವುದು. 

೬, ಎಲ್ಲೆ ನೃಪಶಾರ್ದೂಲನೇ! ಆ ಕೋಟೀಶ್ವರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ, 

ಅಶುಭವಾಗಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಕೋಟಯಷ್ಟು ಫಲ 

ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

೭. ಆ ತೀರ್ಥಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಖುಸಿಸತ್ತಮರೂ, ಸಿದ್ಧರೂ, ಮುಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿತೃರೋಕವನ್ನೂ 

ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 

೮. ಅಂತೆಯೆ ನರ್ಮದೆಯ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿ 

ರುವವರು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿರಳುನರೆಂದು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚ ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. 

೯-೧೧. ಮಹಾರಾಜ! ಬಿಲ್ವ, ಅರ್ಕಪುಷ್ಪ, ಧತ್ತೂರ, ಕುಶ, ಕಾಶ 

ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಗಂಧ ಕುಸುಮಗಳಿಂದಲ್ಲೂ 'ಿವಿಥೋಸಚಾರಗಳಿಂದಲೂ 

ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಧೂಪ ದೀಪ ಅರ್ಥ 

ನೈವೇದ್ಯ ಗಳಿಂದ ಆ ಧೂರ್ಜಓಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ ಮಾನವರು 

ಹದಿನಾಲ್ಭುಮಂದಿ ದೇವೇಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೂ ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಸನ್ಸಿಧಿಯಲ್ಲಿ 

ವಾಸವನ್ನು, ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೋಟೀಶ್ವರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿಯು 

ಬಹು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದುದು. ಈ ದಿನ ನಿವನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸತಕ್ಕುದು. 

16 



೧೨೯೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ನಿತ್ಯಂ ಚ ನೃಪತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಚತುರ್ದಶ್ಯಷ್ಟವಿಸಾಷು ಚ । 
ಜಿ ದ್ 6 | ಶಿವಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಪ್ರಾಂಶ್ಚ ಭೋಜಯೇದ್ಭಕ್ತಿತೆ ೧ೀ ವರಾನ 1 ೧೨ 1 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 

ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 
«4 ಶೋಟೀಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ?' ನಾಮ 

ಚತುರ್ನಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ವಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯ; 

೧೨. ಎಲ್ಲೆ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠನೇ! ಪ್ರತಿಪಕ್ಸದ ಅಷ್ಟಮಾ ಚತುರ್ದಶೀ ತಿಥಿ 
ಗಳೆಂದು ಆ ಕೋಟೀಶ್ವರನನ್ನು ಸತತವೂ ಪೂಜಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನಿಪ್ರರನ್ನು 
ಭೋಜನಮಾಡಿಸಬೇಕು. 

| ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಡುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡೆದಲ್ಲಿ 

46 ಕೋಟೀಶ್ವರತೀರ್ಥಮಹಾತ್ಮ್ಮವರ್ಣನ ನೆಂಬ 
ಇನ್ನೂರಿಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 



|| ಶ್ರೀಃ |! 

ಅಥ ಪಂಚವಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ದಿತತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 
ಅಲಿಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ;-- 

ತತಃ ಕ್ರೋಶಾಂತರೇ ಗಚ್ಛೇಡಲಿಕಾತೀರ್ಥ ಮುತ್ತಮಂ | 
ಅಲಿಕಾ ನಾಮ ಗಂಧರ್ನೀ ಕುಶೀಲಾ ಹುಟಿಲಾಶೆಯಾ | IFO ॥: 

ಚಿತ್ರ ಸೇನಸ್ಯ ದೌಹಿತ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಂದಮೃಷಿಂ ಗತಾ । 

ವವ್ರೇ ತಂ ಸ್ವೀಕೃತಾ ತೇನ ದಶನರ್ಷಾಣಿ ತಂ ಶ್ರಿತಾ ॥ ೨॥ 

ಪತಿಂ ಜಘಾನ ತಂ ಸುಪ್ತಂ ಕಸ್ಮಿಂಶಿತ್ಯಾರಣಾಂತರೇ 

ಗತ್ವಾ ನಿನೇದಯಾಮಾಸ ಪಿತರಂ ರತ್ನವಲ್ಲಭಂ Han 

ಪಿತ್ರಾ ಮಾತ್ರಾ ಚ ಸಂತ್ಯಕ್ತಾ ಬಹುಭಿರ್ಭರ್ತಿತಾ ನೃಪ । | 

ಗರ್ಭಷ್ನೇ ತ್ವಂ ಪತಿಫ್ನೇ ತೃಮಿತಿ ದರ್ಶಯ ಮಾ ಮುಖಂ 1೪॥ 

ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಲೀ ಯಾಹಿ ಪಾಸಿಷ್ಟೇ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ಗೃಹಾದ್ವ ್ರಜ 1 ೫ ॥ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಇತಿ ದುಃಖಾನ್ನಿತಾ ಮೂಢಾ ತಾಭ್ಯಾಂ ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಾ ಸತೀ | 

ತನುಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಮನಶ್ಚಸ್ರೇ ಪ್ರಾಹ್ಯ ತೀರ್ಥಾಂತರಂ ಕ್ವಚಿತ್ | ೬॥. 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಅಲಿಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧-೨. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :--ಅನಂತರ ಎರಡು ಮೈಲಿ 

ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಲಿಕಾತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದುಷ್ಟಸ್ವಭಾವ. 

ದವಳೂ, ವಕ್ರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ವಳೂ, ಚಿತ್ರಸೇನನ ಮೊಮ್ಮಗಳೂ ಆದ 

ಅಲಿಕೆಯೆಂಬ ಗಂಧರ್ವಾಂಗನೆಯು ವಿದ್ಯಾನಂದನೆಂಬ ಮುನಿಯನ್ನು ವರಿಸಿ. 

ಹತ್ತುವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಅವನೊಡನೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. .. 

೩. ಅವಳು ಯಾನ್ರದೊ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಲಗಿರುವ ಸತಿಯನ್ನು. 

ವಧಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ರತ್ನವಲ್ಲಭನಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. 

ವಳ್ಳೂ ಪಾಸಿಷ್ಠ ಯೂ ಆದ ನೀನು ನಮಗೆ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ, ಮನೆ 

ಯಿಂದ ಹೊರಡು’? ಎಂದು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಹುಜನರೂ 

ಗದರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. | 

೬. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಹೀಗೆ ಅವರಿಂದ ತಿರಸ್ಪತಳಾದ 

ಅವಳು ದುಃಖಗೊಂಡು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿ ದೇಹ 

ವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದಳು. | | 

೪-೫.  ಗರ್ಭಘಾತಿನಿಯೂ, ಪತಿಘಾತಿನಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಮಾಡಿದ 

a 



೧೨೯೬ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಸಂಪೃಚ್ಛ್ಯ ಮಾನಾ ತೀರ್ಥಾನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ 

ಶ್ರುತ್ವಾ ಪಾಪಹರಂ ತೀರ್ಥಂ ರೇವಾಸಾಗರಸಂಗಮೇ 1೭॥ 

ತತ್ರ ಪಾರ್ಥ ತಪಶ್ಚಕ್ರೇ ನಿರಾಹಾರಾ ಜಿತವ್ರತಾ। 

ಕೃಚ್ಛಾ ೨ತಿಕೃಚ್ಛ ಪಾರಾಕ ಮುಹಾಸಾಂತಹನಾದಿಭಿಃ 1೮॥ 

ಚಾಂದ್ರ ಯೆ: ಬ್ರ ಹ್ಮ ಕೂರ್ಚೈಃ ಕರ್ಶಯಾಮಾಸ ವೈ ತನುಂ | 
ಏವಂ ಸರ್ಷಕತಂ ಸಾರ್ದೆಂ ನ ತೀತಂ ತಪಸಾ ನೃಪ 1೯॥ 
ತಸ್ಯಾ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಿಚ್ಛ ಂತ್ಯಾಃ ಶಿನಧ್ಯಾನಾರ್ಚನಾದಿಭಿಃ 

ತತಃ ಕತಿಸಯಾಹೋಭಿಸ್ವ ಸ್ಯಾ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಹಠಂ ಹರಂ | 
ಪರಿತುಷ್ಟಃ ಶಿವಂ ಪ್ರಾಹ ಸಾರ್ವತ್ಯು ಸರಿನೋದಿತಃ I ೧೦ i 

ಈಶ್ಯ ರ” ಉವಾಚ ;-- 

ಪುತ್ರಿ ಮಾ ಸಾಹಸಂ ಕಾರ್ಷಿೀಃ ಶುದ್ಧದೇಹಾಃಸಿ ಸಾಂಪ್ರತಂ | 
ತುಷ್ಟೋಃಹಂ ತಪಸಾ ತೇಂದ್ಯ ವರಂ ವರಯ ವಾಂಛಿತೆಂ I ೧೦ ೧ 

ಆಲಿಸೋವಾಚ 2 

ಯದಿ ತುಷ್ಟೋಸಿ ದೇನೇಶ ನರಾರ್ಹಾ ಯದ್ಯಹಂ ಮತಾ | 
ನಾನಾಪಾಷಾಗ್ನಿತಸ್ತಾಯಾ ದೇಹಿ ಶುದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಮಮ Il ೧೨ ॥ 

೭೯. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಅವಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ತೀರ್ಥವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ 
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತ ರೇವಾಸಾಗರಸಂಗಮವು ಪಾಪ ಪವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ತೀರ್ಥ 
ವೆಂದರಿತು ಅಲಿ ನಿರಾಹಾರಳೂ, ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವಳೂ ಆಗಿ ಕೃಚ್ಛ, 
ಅತಿಕೃಚ್ಛ ಪಾರಾಕ, ಮಹಾಸಇಂತಪನ. ಚಾಂದ್ರಾಯಣ, ಬ್ರಹ್ಮಕೂರ್ಜ 
ಮೊದಲು ದವುಗಳಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಕೃ ಶಗೊಳಿಸಿದಳು. ಹೀಗೆ ಅವಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ನೂರೈ ವತ್ತ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದುವು. 

೧೦. ಅನಂತರ. ಕೆಲವು ದಿವಸ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ತನ್ನ ಧ್ಯ ನಪೂಜಾದಿ 
ಗಳಿಂದ ವಿಶುದಿ ಸಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಅವಳ ಹಠನನ್ನ ರಿತು 
ಪಾರ್ವತಿಯ ಪೆ ೇರಣೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟ ನಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದನು. 

೧೧. ಈಶ ಶರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮುಗಳಿ! ನೀನು ಸಾಹೆಸಕಾರ್ಯ 
ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಈಗ ನೀನು ಶುದ್ಧ ವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳ ವಳಾಗಿರುವೆ. 
ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟ ನಾಗಿದ್ದೆ ನೆ. ಇಷ್ಟ ವಾನ ವರವನ್ನು 
ಕೇಳಿಕೊ, 

೧೨. ಅಲಿಕೆಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ: ಶಂಕರ! ನೀನು ಸಂತುಷ್ಟ ನಾಗಿದ್ದ ರೆ 
ನಾನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ವರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಾನ ಪಗಳಿಂಬ 
ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಂತಪ್ಮಳಾದ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶುದಿ ಯನ್ನು ನೀಡು. 



ಪಂಚನಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋತಧ್ಯಾ ಯಃ ೧೨೯೭ 

ತ್ವಂ ಮೇ ನಾಥೋ ಹ್ಯನಾಥಾಯಾಸ್ತ್ರೃನೇನ ಜಗತಾಂ ಗುರುಃ । 
ದೀನಾಃನಾಥಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ॥ ೧೩ ॥ 

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ :-- | 

ತ್ವಂ ಭದ್ರೇ ಶುದ ದೇಹಾಸಿ ಮಾ ಕಿಂಚಿದನುಶೋಷಚಿಥಾಃ । 
ಸ ನಾಮ್ನಾ ಸ್ಟಾ ಪಯಿತ್ತೆ ೀಹ ಮಾಂ ತತಃ ಸ್ವರ್ಗಮೇಷ್ಯ ಸಿ WH ೧೪ ೧ 
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದೇನದೇನೇಶಸ ತ್ತೈನಾಂತರಥೀಯತ | 
ಅಲಿಕಾಂಪಿ ತತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಶಂಕರಂ I ೧೫ ॥ 
ದತ್ತ್ವಾ ದಾನಂ ಚವಿಪೆ ಕ್ರೀಭ್ಯೂ “ಲೋಕನಮಾಷ ಮಹೋತ್ಕ ಟಿಂ 1 
ನಿತರೆಂ ಚ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಮಾತರಂ ಚ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ 1 ೧೬ ॥ 
ತೈ ಶ್ರ ಸನ್ಮಾ ನಿತಾ ಪ್ರಿ (ತ್ಯಾ ಬಂಧುಭಿಃ ಸಾಲಿಕಾ ತತಃ | 
ನಿಮಾನವಕಮಾರುಢಾ' ದಿವ್ಯ ಮಾಲಾನ್ಸಿ ತಾ ನೃಪ 1 ೧೭ ॥ 
ಗೌರೀಲೋಕಮನುಸ್ರಾಪ್ತಾ ಸಖತ್ತೇಂದ್ಯಾಹಿ” ನೋದತೇ | 
ತತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ತತ್ಪಾರ್ಥ ವಿಖ್ಯಾತಮಲಿಕೇಶ್ವರಂ 1 ೧ಲೆ ॥ 
ತತ್ರ ತೀರ್ಥೇ ತು ಯಾ ನಾರೀ ಪುರುಷೋ ವಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ | 
ಸ್ನಾತಾ ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಹಾದೇನಮುಮಾಯುತಂ ॥೧೯॥ 

೧೩. ಜಗದ್ಕು ರುವೂ, ದೀನಾನಾಥರನ್ನು ಉದ ರಿಸುವವನೂ, ಸಕಲ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷ ಸುವವನೂ ಆದ ನೀನು ಅನಾಡಳಾದ ನನಗೆ ರಕಕ 

ನಾಗಿರುವೆ. 

೧೪. ಈಶ್ವರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮಂಗಳಕರಳೆ! ನೀನು ಶುದ್ಧಶರೀರ 

ಲಾಗಿರುವೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು 

ಸ್ಥಾಿಸಿ ತರುವಾಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವೆ. 

೧೫-೧೮. ಶಂಕರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಧಾನವಾದನು. 
ಅನಂತರ ಅಲಿಕೆಯು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶಂಕರನನ್ನು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನವನ್ನಿತ್ತು, ಉತ್ತಮ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಂಜೆ 
ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಅವರಿಂದಲೂ, ಬಂಧುಗಳಿಂದಲೂ ಸನ್ಮಾನಿತಳಾಗಿ ಉತ್ತಮ 
ನಿಮಾನವನ್ನೇರಿ, ದಿವ್ಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗೌರೀಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಈಗಲೂ 
ಆ ದೇವಿಗೆ ಸಖಿಯಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಳು. ಅದು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು 
ಆ ತೀರ್ಥವು ಅಲಿಕೇಶ್ವರನೆಂದು ನಿಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. 

೧೯-೨೧. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಾಗಲಿ, ಗಂಡಸಾಗಲಿ ಮಿಂದು ಉಮಾ 

ಸಹಿತನಾದ ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ 



೧೨೯೪ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ | 

ಸ ಪಾಖೆ ರ್ನಿವಿಫೈರ್ನ್ಮುಕ್ತೊೋ ಲೋಕಮಾಪ್ಟೋತಿ ಶಾಂಕರಂ | 
ಮಾನಸಂ ವಾಜಚಿಕಂ ಸಾಹಂ ಕಾಯಿಕಂ ಯತು ರಾಕೃ ತಂ :॥ ೨೦॥ 
ಸರ್ವಂ ತದ್ಮಿಲಯಂ ಯಾತಿ ಭೋಜಯಿತ್ಚಾ ದ್ದ ಜಾನ್ ಸದಾ । 
ದೀಪಂ ದತ್ವಾ ಚೆ ದೇವಾಗೆ €ನ ರೋಗೈ ಸರಿಭೂಯತೇ 1! ೨೧॥ 
ಧೂಪಪಾತ್ರಂ ನಿಮಾನಂ ಸ್ವ ಘಂಟಾಂ ಕಲಕನೇನ ಚ । 
ದತ್ವಾ ದೇನಾಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಾಕ್ರಂ ಲೋಕಮವಾಸಪ್ಪುಯಾತ್ ॥ ೨೨ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆನಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ರೇವಾಖಂಡೇ 

"4 ಅಲಿಕೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ೪ ವರ್ಣಿನಂ?? 
ನಾಮ ಪಂಚನಿಂಶತ ೈಧಿಕದ್ದಿ ಶತತಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಶಿವಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಭೋಜನಮಾಡಿ 
ಸಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನಸ, ವಾಚಿಕ, ಕಾಯಿಕರೂಸವಾದ ಪಾಪಗಳು 
ಪರಿಹಾರವಾಗುವುವು. ಶಂಕರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀವದಾನಮಾಡಿದರೆ ನೀಕೋಗಿ 
ಯಾಗುವನು. | 

೨೨. ಮಹಾರಾಜ! ಧೂಪಪಾತ್ರ, ನಿಮಾನ, ಘಂಟೆ, ಕಲಶಗಳನ್ನು 
ಶಂಕರನಿಗೆ ಕೊಟ ತವನು ಇಂದ್ರ ಸ್ರಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುನನು. 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ಶ್ಲೊ (ಕೆಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ನಾದ 
ಶ್ರೀ ಸಾ ) ೦ಥಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

"" ಅಲಿಕೇಶ ರೆತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ತೆ ್ ಯನರ್ಣನ''ವೆಂಬ 
ಇನ್ನೂ ರಿಪ್ಪ 3 ಶೈ ದನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯವು ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ಷಡ್ವಿ ೦ಶತ್ಯಧಿಕದ್ವಿ ಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ। 

ನಿಮಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ತತಃ ಕ್ರೋಶಾಂತರೇ ಪುಣ್ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ತದ್ಧ್ವಿಮಲೇಶ್ಯರಂ । 
ಯತ್ರ ಸ್ನ್ತಾನೇನ ದಾನೇನ ಜಪಹೋನಮಾರ್ಚನಾದಿಭಿಃ We’ 

ನಿಮಲೇಶ ಶೈರಮಾರಾಧ್ಯ ಯೋ ಯದಿಚ್ಛೆ ತೃ ತಲ್ಲಭೇತ್ | 

ಸ ರ್ಗಲಾಧಾದಿಕಂ ನಾನಿ ಪಾರ್ಥಿವಂ ದಾ "ಯ ಥೇಪ್ಸಿತಂ 1 ೨ 
ಪುರಾ ತ್ರಿಶಿರಸಂ ಹತ್ವಾ ತೃಷ್ಟುಃ ಪುತ್ರಂ ಶತಕ್ರತುಃ । 
ಯಸ್ಯ ತೀರಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಜ್ಜೈಸುಲ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗತಃ 14 

ಯತ್ರ ನೇದನಿಧಿರ್ನಿಪ್ರೋ ಮಹತ್ತಷ್ವ್ಯ್ವಾ ತಪಃ ಪುರಾ | 

ನಾನಾಕರ್ನು ೯ಮಲೈಃ ಕ್ಟೀಷೈರ್ನಿಮುಲೋಭನದರ್ಕನವತ್ 1 ೪ 

ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೋಮವತಶ್ರಿಯದರ್ಶನಃ | ೫ 

ಪುರಾ ಭಾನುಮುತೀಂ ಭಾನುಃ ಸುತಾಂ ಸ್ಮರಶರಾರ್ದಿತಃ '' ॥`೫ 

ಚಕನೇ ತೇನ ದೋಷೇಣ ಕುಷ್ಟರೋಗಾರ್ದಿತೋಭನತ್ । - : 

ಸಚಾಪ್ಯತ್ರ ತಪಸ್ತಷ್ತ್ವ್ವಾ ನಿಮಲತ್ವಮುಸಾಗತಃ 1 ೬ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ವಿಮ ಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನ 

೧-೨. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಅನಂತರ -ಎರಡು ಮೈಲಿಗ: 
ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮಲೇಶ್ನರನೆಂಬ 'ತೀರ್ಥವಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನ, ದಾನ, ಜಪ 
ಹೋಮ, : ಅರ್ಚನೆ ಮೊದಲಾದುವು ಗಳಿಂದ ನಿಮಲೇಶ್ವ ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಇಷ 

ವಾದ ಸ ಎರ್ಗಲಾಭಾದಿಗಳೂ, ಭೂಲೋಕದ ಇಷ್ಟಾ ರ್ಥಗಳೂ ದೊರೆಯುವುವು 
೩. ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರನು ತ _ಷ್ಟ್ಟೃವಿನ ಸುತನಾದ ತ್ರಿತಿರಸನನ್ನು ಕೊಂದ 

ಈ ತೀರ್ಥದ ಮಾಹಾತ ದಿಂದ ಶುದ್ಧ ನಾದನು. 4 

೪-೧೦. ತೇಡನಿದಯೆಂಬ ಬಾ  ಹ್ಮಣನು ಮಹಾ ತಸವನ್ನಾಚರಿಸಿ ದೋಃ 

ಗಳು ಪರಿಹಾರನಾದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಶುದ ್ಲನಾದನು. ಮತ್ತು ಮಹ 
ದೇವನ. ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಚಂದ ದ್ರನಂತೆ ಸುಂದರನಾದನು. ಹಿಂದೆ ಮನ್ನ: 

ಬಾಣದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಭಾನುಮತಿಯೆಂಬ ತನ್ನ ಮಗಳನ: 

'ಕಾಮಿಸಿ ಆ ದೋಷದಿಂದ ಕುಷ್ಠರೋಗನೀಡಿತನಾದನು. ಅವನೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಸ್ಸನ: 

' ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧನಾದನು. ಮತ್ತು ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಮಹಾಡೇನನಿಂದ ತನ 



೧ಪಿಂಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಮಹಾದೇವನೇನ ತುಷ್ಟೆ (ನಸ್ಯ ಸ್ಟಾ ನಂ ಮುದಿತೋಂಭಜತ್ | 
ತಥೈನ ಚ ಪುರಾ ಸಾರ್ಥ ನಜಾಸಿಡಕ ಸುತೋ ಮುನಿಃ 1೭॥ 
ಯೋಗಿಸಂಗಂ ನನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುರೇ ಚ ನೃಹತೇಸ್ತಥಾ | 
ರಾಜಸಂಸರ್ಗದೋಷಾಣ್ಸೈ ಮಾಲಿನ್ಯ ೦ ಸರನಾತ ನಃ Hen 
ವಿಚಾರಯನ್ನ ಭ್ಯು ಪೇತ್ಯ ̀ ಹನಾಸಾಗತಸಂಗಮಂ 
ಶಾಂತಯಾ ಜಾರ್ಯಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ತಪ್ತಾ ದ್ರಾ ದಶವತ್ಸ ರಾನ್ ॥ ೯॥ 
ಕೃ ಚ್ಛ ವಹಚಾಂದ್ಬಾ ಯಣೈ ರ್ದೇನಂ ತೋಷಯಂಸ್ತ ,೦ಬಕಂ ಮುನಿಃ । 
ಮೆಹುಜೀನೇನ ತುಷ್ಟೆ (ನ ಸೋಸಿ ವೈ ಮಲ್ಯ ಸೊಪ ನಾನ್ ॥೧೦॥ 
ಶರ್ವಾಣ್ಯಾ ಪ್ರೆ ರಿತ” ಶರ್ವಃ ಪುರಾ ದಾರುವನೇ ನೃ ಫು | 
ನೋಹನಾನು- ನಿ ಪತ್ನಿ €ನೌಂ ಸ್ಟ ೦ ವೀಕ್ಷ , ವಿಮಲಂ ಕಲ Hoo 
ನಿಚಾರ್ಯಪರಮಸ್ಸಾ ನಂ ನರ್ಮದೋದಧಿಸಂಗಮಂ | 
ತತ್ರ ಸ್ಥಿ ತ್ಕಾ ನುಹಾರಾಜ ತಪಸ್ತ ಪ್ತ 4 ಸಹೋಮಯಾ 1 ೧೨ ॥ 
ನಿಮಲೋ ಸಾ ಯತೋ ಜಾತಸೆ ಜ್ ಸೌ ವಿಮಲೇಶ್ವ ರಃ । 
ತೇನ ನಾಮ್ನಾ ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಸೌ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯ ಯಾ ॥೧೩॥ 
ತತಸಿ ಸಿಲೋತ. ಮಾಂ ಸೆ ಸ ಸ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಸಿತಾಮಪಃ | 
ಪ್ರಜಾನಾಥಘೊಸಿ ತಾಂ ಸೃಷ್ಟಾಂ ದೃಷ್ಟ್ಟ್ಟಾಗ್ರೇ ಸುಮನೋಹರಾಂ Novi 

ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಹಿಗಳ 
ಸಹವಾಸ ದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಭಾಂಡಕನ ಮಗನಾದ ಖುಷ ಬಶೃಂಗಮುಥಿಯು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 
ರಾಜನ ಸಂಬಂಧದಿಂದುಂಟಾದ ದೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ತಾನೇ 
ವಿಜಾರಿಸುತ್ತ ರೇವಾಸಾಗರಸ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಾಂತೆಯೆಂಬ ತನ್ನ ಸತ್ಲಿಯೊಡನೆ 
ಹನ್ನೆ ರಡು ವರ್ಷಗಳ ತಸವನ್ನಾ ಚರಿಸಿ ಕೃಚ್ಛ 'ಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದಿಗಳಿಂದ ಶಂಕರ 
ನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತ ಸಂತುಷ್ಟ ನಾದ ಶಂಕರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ 
ಯನ್ಸೈದಿದನು. 

೧೧-೧೩. ಹಿಂದೆ ದಾರುವನದಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಪೆ ಪ್ರೆ "ರಣೆಯಿಂದ 
ಮುನಿಸತ್ನಿ ಯರನ್ನು ಮೋಹೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ರಿಂದ ಫಾಪಲಿಸ, ನೃನಾಗಿ ೇನಾಸಾಗರ 
ಸಂಗಮವು ಉತ್ತ ಮಸಾ ನವೆಂದರಿತು ". ಅಲ್ಲಿ ಉಮೆಯೊಡನೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಶುದ ನಾದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ವಿಮಲೇಶ್ವ ರನೆಂದು : ನಿಖ್ಯಾತನಾಗಿ 
ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಂಟುಮಾಡಲು" ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. | 

೧೪-೧೬. ಲೋಕಪಿತಾಮಹನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಿಲೋತ ತ್ರಮೆಯನ್ನು 
ಸೃಜಿಸಿ ಪ್ರ ಪ್ರಿಜಾನಾಥನಾದಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿರುವ ಸುಂದರಿಯಾದ ಅವಳನ್ನು 
ನೋಡಿ ಮುಂದಣ ಯೋಗಬಲಾಕ್ರಾ ಂತನಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕನಾದನು. 



ಸಡ್ವಿ೦ಶತ್ಯಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂ€ಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೦೧ 

ಭಾನಿಯೋಗಬಲಾಕ್ರಾಂತಃ ಸ ತಸ್ಯಾಮಭಿಕೊಂಭವತ್ 

ತೇನ ನೀಕ್ಸ್ಯ ಸದೋಷತ್ವಂ ರೇನಾತೀರದ್ವಯಂ ಶ್ರಿತಃ I ೧೫ ॥ 

ತೀರ್ಥಾನ್ಯನುಸರನ್ನೌನೀ ತ್ರಿಸ್ಟಾಯಾ ಸಂಸ್ಕರಂಛಿವಂ ! 
ರೇವಾರ್ಣವಸಮಾಯೋಗೇ ಸ್ನಾತ್ಕಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಶಂಕರಂ । 

ಕಾಲೇನಾಲ್ಪೇನ ರಾಜರ್ಷೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಯಮಲತಾಂ ಗತಃ ll ೧೬ ॥ 

ಏವಮನ್ಯೇಂಪಿ ಬಹುಶೋ ದೇವರ್ಷಿನೃಪಸತ್ತಮಾಃ | ೨. 

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೋಷಮಲಂ ತತ್ರ ನಿಮಲಾ ಬಹವೋ ಭವನ್ ೧೭ ॥ 

ತಥಾ ತ್ವಮಪಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶಿನಾರ್ಚನಾತ್ । | 
ಅನುಲೋಸಿ ವಿಶೇಷೇಣ ವೈಮಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸೇ ಪರಂ I ೧೮ ॥ 

ತತ್ರ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನರೋ ನಾರೀ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ | 

ಪಾಪದೋಷನಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥೧೯॥ 
ತತ್ರೋಪವಾಸಂ ಯಃ ಕೃತ್ವಾ ಸಶ್ಯೇತ ನಿಮಲೇಶ್ವರಂ | 

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಸರ್ನಪರ್ವಸು ಪಾರ್ಥಿವ i ೨೦ ॥ 

ಸಪ್ಮಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಹಿತ್ವಾ ಯಾತಿ ಶಿವಾಲಯಂ | 
' ಶ್ರಾದ್ಧಂ ಕೃತ್ವಾ ನಿಧಾನೇನ ಪಿತ್ಯೂಣಾಮನೃಣೇ ಭವೇತ್ । 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯೇಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾ ತೇಭ್ಯೋ ದದ್ಯಾಚ್ಚ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ॥೨೧॥ 

ಆದರಿಂದ ತಾನು ದೋಷಿಯಾಗಿರುವೆನೆಂದರಿತು ತೀರ್ಥಗಳನ್ನರಸುತ್ತ ನರ್ಮದೆಯ 

ಎರಡೂ ದಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಪಾನಮಾಡುತ್ತ ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಶುದ್ಧನಾದನು, | 

೧೭. ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ಬಹುಮಂದಿ ದೇವತೆಗಳೂ, ರಾಜನರ್ಯರೂ 

ಅಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶುದ್ಧರಾದರು. 

೧೮. ಮಹಾರಾಜ! ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸು 

ವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಲನಾಬಾಗ್ಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲನಾಗುವೆ. 

೧೯. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನರನೂ, ನಾರಿಯೂ, ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ 

ಪಾಸದೋಸಷಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾಗುವನು. 

೨೦-೨೧. ಮಹಾರಾಜ! ಅಷ್ಟಮಾ, ಚತುರ್ದಶೀ, ಮತ್ತು ಸಕಲ 

ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪನಾಸಮಾಡಿ ವಿಮಲೇಶ್ವರನನ್ನು ದರ್ಶನಗೈೆ ದವನು 

ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೆಸಗಿದ ಪಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿವಾಲಯವನ್ನು ಸೇರು 

ವನು. ವಿಧಿಯಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧಗೈದು ಖುಣಮುಕ್ಕನಾಗುವನು. 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನಮಾಡಿಸಿ ಶಕ್ರ್ಯನುಸಾರ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು 
ಕೊಡಬೇಕು. 



; ಳಿ ್ಲ ಕಾಲೆ ಬೆ ಷ್ಟ ಕಗಗ ಇಳ ಕ | 
ಗಿರಿ ಬ್ರ" ಸ್ಪಾಂಜನುಂಹಾಸುರಃ ಣ.೭ 

ಯದ್ಯ ದಿಷ್ಟ ತಮುಂ ಲೋಕೇ ಯಚ್ಛೆ ವಾತ್ಮ ಹಿತೆಂ ಗೃಹೆ ಹೇ। 
ತತ್ತ ದ್ದು ಣು ನತೇ ದೇಯಂ ತತ್ರೈವಾಸ್ಟ ಯಮಿಚ್ಛತಾ 
ಸ ಕರ್ಣಧಾನ್ಯಾ ನಿ ವಾಸಾಂಸಿ ಛತ್ರೊ (ಹಾನತ್ವ ಮಂಡಲುಂ ೨೨ ॥ 
ಗ ಹಂ ದೇವಸ್ಯ ವೈ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ಯಾದ್ಭು ನ ಭೂಪತಿ | ೨. 
ಗೀತನ್ಯ ತ್ರ ಕಥಾಭಿರ ತೊ ತೆ ತೋಷಯೇತ್ರ ರ್ ಬೀಠ್ರ ರಂ | 1 ೨೩ 1 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ತ್ರಾ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀಪಾಖಂಡೇ 
4 ವಿಮಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ $ವರ್ಣನಂ ನಾಮ 

ಷಡ್ತಿ ೧ಶತ ಧಿಕದ್ದಿ ಶತತನನೀಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

೨೨. ಅಕ್ಬಯ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಫ್ರಿಯವೂ, 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹಿತವೂ ಆದುದನೂ ತ ಸುವರ್ಣ, ಧಾನ್ಯ, ವಸ್ತ್ರ, ಕೊಡೆ. 

ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಕಮಂಡಲು ಇವುಗಳನ್ನೂ ದಾನಮಾಡಬೇಕು. 
೨೩. ಶಕ್ಕ್ಯನುಸಾರ ಶಂಕರನಿಗೆ ಗ | ಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಕಥೆ 

ಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅನಂದಗೊಳಿಸಿದವನು ರಾಜನಾಗುವನು. | KN 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ಸಾ ಫ೦ದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೇನಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

*ನಏಮಲೇಶ [ರತೀರ್ಥಮಾಹಾತ್ಮ್ಮ ಖ೨ನರ್ಣನ'' ವೆಂಬ 
ಇನ್ನೂ ರಿಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯೆವು ಮುಂಗಿದುದು 

ಶ್ರಿ 



॥ ಶ್ರೀಃ 1] 

ಅಥ ಸಪ ಪ್ರವಿಂಶತ್ಯ ಧಿಕದಿ ಶತತಮೋಧ್ಯಾ ಯಃ 

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾದಿವಿಧಾನವಿಕೇಸಕಡನಂ. 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ: | 

ಏತಾನಿ ತವ ಸಂಕ್ಸೇಸಾತ್ಟ್ರಾಧಾನ್ಯಾತೃ ಥಿತಾನಿ ಚ। 

ನ ಶಕ್ತೋ ನಿಸ್ತರಾದ್ವಕ್ಷುಂ ಸಂಖ್ಯಾಂ ತೀರ್ಥೆಷು ಪಾಂಡವ ॥೧.॥ 
ಏಷಾ ಪವಿತ್ರಾ ವಿಮಲಾ ನದೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಕವಿಶ್ರುತಾ 

ನರ್ಮದಾ ಸರಿತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ವಲ್ಲಭಾ 1: ॥ ೨॥ 

ಮನಸಾ ಸಂಸ್ಕರೇದ್ಯಸ್ತು ನರ್ಮದಾಂ ಸತತಂ ನೃಪ | 
ಚಾಂದ್ರಾ ಯಣಶತಸ್ಯಾ ಶು ಲಭತೇ ಫಲಮುತ್ತಮಂ lH ೩॥ 

ಅಶ್ರದ್ಧ | ಧಾನಾಃ ಪುರುಷಾ ಷಾ ನಾಸ್ತಿಕಾಶ್ಟಾತ್ರ ಯೇ ಸಿ 8 | 

ಪತಂತಿ ನರಕೇ ಘೋರೇ ಪ್ರಾಹೈವಂ 'ನಿರಮೇಶ್ವ ಇ HY un 
ನರ್ಮುದಾಂ ಸೇವತೇ ನಿತ್ಯಂ 'ಸ್ಥಯಂ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ | 
ತೇನ ಪುಣ್ಯಾ ನದೀ ಜ್ಞೇಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಕಾ ಪಹಾರಿಣೀ !೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ದಿವಿಧಾನನಿಶೇಷಕಥನ | 

೧. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ನಾನು ನಿನಗೆ 

ಸಂಜೆ ಶ್ಲೇಪವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 
| ಹೇಳಲು ಶಕ ಕ್ವನಲ್ಲ. 

೨. ಸನಿತ್ರವೂ, ತ್ರಿಲೋಕವಿಶ್ರು ತವೂ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಷ್ಠವೂ ಆದ 
ನರ್ಮದಾನದಿಯು ಶಂಕರನಿಗೆ ನ ಬ್ರಯವಾದುದು. 
ಹ ಮಹಾರಾಜ! ನರ್ಮದಾನದಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಸ್ಮರಿಸುವವನು ನೂರು ಚಾಂದ್ರಾ ಯಣವ್ರ ತಗಳ ಫಲವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ 
ಪಡೆಯುವನು... 

೪, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ. ಜನರು ಶ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿಲ್ಲದವರೂ, ನಾಸ್ತಿ ಕರೂ ಆದರೆ 

ಮೋರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವರೆಂದು ಶಂಕರನ” ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. 

೫. ಈ ನರ್ಮದಾನದಿಯನ್ನು ಶಂಕರನು ತಾನೇ ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ನೆ. 

ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ" ಪುಣ್ಯನದಿಯೆಂದು 

ತಿಳಿಯಬೇಕು. NN 



೧೩೦೪ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಇಯಂ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಗಂಗಾ ಮಹೇಶ್ವರತನೂದ್ಲವಾ | | 
ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಕ್ಷ ಇಗಂಗೇತಿ ಭಾರತಸ್ಯ ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ | ೬॥ 
ಜಾಹ್ನವೀ ನೈಷ್ಣನೀ ಗಂಗಾ ಬ್ರಾಹ್ಮ! ಗಂಗಾ ಸರಸ್ವತೀ | | 
ಇಯಂ ಮಾಹೇಶ್ಸ ರೀ ಗಂಗಾ ನವ್ ನಾಸ್ತ್ಯ ತ್ರ ಸಂಶಯಃ ! ೭॥ 
ಯಥಾ ಹಿ ಪುರುಷೋ ದೇವಸೆ ಸ ೈಮೂರ್ತತ್ತ ಮುಂಪಾಕ್ರಿ ತಃ | 

ಹ್ಮನಿಷ್ಣು ಮಹೇಶಾಖ್ಯ ೦ನ 'ಥೇಡಸ್ತ ತ್ರವೈ ಯಥಾ: 
bli ಸರಿತ್ರ ಯೇ ಪಾರ್ಥ ಭೇದಂ ಮನಸಿ ಮಾ ಕೃಥಾಃ 1೮॥ 
ಕೋಟಕೋ ಹ್ಯತ್ರ ತೀರ್ಥಾನಿ ಲಕ್ಬ ಶಶ್ಚಾಃಪಿ ಭಾರತ | | 
ತಥಾ ಸಹಸ್ರ ಕೋ ರೇನಾ ತೀರದ್ದ ಯಗತಾನಿ ತು 1 ೯॥ 
ವ ಕ್ಸಾಂತರಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥಾ ನಿ ಜಲಸ್ಸ ಅಗತಾನಿ ಚಿ । | 
ಕಃ ಶಕ್ತಸ್ತಾನಿ ನಿರ್ಣೇತುಂ ನಾಗೀಶೋ ನಾ ಮಹೇಶ್ವ ರಃ I ೧೦ 1 
ಸ ರಣಾಜ್ಜ ವ ಮಜನಿತಂ ದರ್ಶನಾಚ್ಚ ತ್ರಿಜನ್ಮಜಂ । 
ಸಸ ಸ್ವಜನ ಕೃತಂ ನಶೈ (ತಾಪಂ ಕೇವಾನಗಾಹನಾತ್ IH ೧೧॥ 
ದೇನಕಾರ್ಯಂ ಕ್ರ ತಂ ತೇನ ಹ್ಯಗ್ಗಯೋ ವಿಧಿನದ್ದುತಾಃ । | 
ಮೇಧಾ ಅಧೀತಾಕ ತ್ಯಾರೋ ಯೇನ ರೇವಾನಗಾಹಿತಾ wos 0 

೬. ಶಂಕರನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಈ ನರ್ಮದಾನದಿಯು ದಕ್ಷಿಣ 
ಗಂಗೆಯೆಸ್ಸಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು. 

೭. ಜಾಹ್ನವಿಯು ವೈಷ್ಣ ನಗಂಗೆಯೂ, ಸರಸ್ಪ ತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮೀಗಂಗೆಯೂ, 
ನರ್ಮದೆಯು ಮಾಹೇಶ್ವ ರೀ ಗಂಗೆಯೂ ಆಗಿರುವುದು. ಶಾ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ 
ಸಂದೇಹನಿಲ್ಲ. 

ಲ. ಸರಬ ಬ್ರಹ್ಮನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸ ರೂಪ ವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬ ಬ್ರಹ್ಮ 
ವಿಷ್ಣು , ಮಹೇಶ್ವ ರರೆಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಜಿದುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೇದವಿಲ್ಲದಿರು 
ವಂತೆ: ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ ತ್ರೀ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಡ. 

೯-೧೦. ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಟ ಅಂತರಿಕ್ಟ , ಜಲ, 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟ್ಯ ೦ತರ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೃಹಸ್ಪ ತಿಯೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು 
ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ. 

೧೧. ನರ್ಮದಾಸಾಗರಸಂಗಮವನ್ನು ಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ`ಜನ್ಮದ 
ಪಾಸವೂ, ದರ್ಶನದಿಂದ ಮೂರು ಜನ್ಮಗಳ. ಪಾಸವೂ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಏಳು ಜನ್ಮ 
ಗಳ ಪಾಸವೂ ನೀಗುವುದು. 

೧೨. ನರ್ಮದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದವನು ರೇವಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನೂ, ಆಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಂತೆ 'ಹೋಮಿಸಿದವನೂ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನೂ ಆಗುವನು. 



ಸಪ್ತವಿ೦ಶತ್ಯಧಿಕದ್ದಿ ಶತತಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ ೧೩೦೫ 
ರವಿ 

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಚ್ಹಾಸಿ ಸಂಕ್ಸೇಸಾತ್ತೀರ್ಥಾನ್ಯುಕ್ತಾನಿ ತೇ ಮಯಾ । 
ನ ಶಕ್ಯೋ ವಿಸ್ತರಃ ಪಾರ್ಥ ಶ್ರೋತುಂ ನಕ್ತುಂಚ ನೈ ಮಯಾ॥ ೧೩॥ 

ಯುಧಿಸ್ಮಿರ ಉವಾಚ ೭ 

ವಿಧಾನಂ ಚ ಯಮಾಂಶ್ರೆವ ನಿಯಮಾಂಶ್ಚ ವದಸ್ತಮೇ। 

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಗಮನೇ ಕೋ ನಿಧಿಸ್ತಂ ವದಸ್ವ ಮೇ I ೧೪ ॥ 
ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಸಾಧು ಸೃಷ್ಟಂ ಮಹಾರಾಜ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಃ ಪಸಾರಲೌಕಿಕಂ। 

ಶೃಣುಷ್ಟಾವಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಥಾಜ್ಞಾನಂ ವದಾಮಿ ತೇ I ೧೫ ॥ 
ಅಧ್ರುವೇಣ ಶರೀರೇಣ ದ್ರುವಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರೇತ್ | 

ಅನಶ್ಯಮೇನ ಯಾಸ್ಯಂತಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಾಘೂರ್ಣಿಕಾ ಇವ ॥ ೧೬॥ 

ದಾನಂ ನಿತ್ತಾದೃತಂ ವಾಚಃ ಕೀರ್ತಿಧವೌ ತಥಾ ಯುಷಃ। 

ಪರೋಷಕರಣಂ ಕಾಯಾದಸಾರಾತ್ಸಾ ರಮುದ್ಧ ರೇತ್ I ೧೭॥ 

ಅಸಿ ನ್ನ ̀_ಹಾನೋಹಮಯೇ ಇಟಾಹೇ 

ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ನಾ ರಾತಿ ಶ್ರಿದಿನೇಂಧನೇನ 

ಮಾಸರ್ತುದರ್ವೀ “ಸರಿಘಟ್ಟ! ನೇನ 

ಭೂತಾನಿ ಕಾಲಃ ಸಜತೀತಿ ವಾರ್ತಾ I ೧೮ ॥ 

೧೩. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ (ನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 

ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ, ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

೧೪. ಯುಧಿಸ್ಕಿ ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಪ್ರಾ ಯಶ್ರಿ ತ ತ್ಮಕ್ಟಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಥ 

ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಧಿ, ಯಮ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಸ” ಗೀಳು. 

೧೫. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾ. ನೆ:೬$ಮಹಾರಾಜ! ನೀನು 

ಪರಲೋಕದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವೆ. ಅದನ್ನು ಸಾವಧಾನ 
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟ ನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 

೧೬. ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಈ ದೇಹದಿದ ಸ್ಲಿರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆ ಸಿಗಬೇಕು. 

ಪ್ರಾಣಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಂತೆ ನಿಶ್ಚಯ ವಾಗಿಯೂ ಹೊರಟುಹೋಗುವುವು. 

೧೭. ದ್ರ ವ್ಯ ದಿಂದ ದಾಫವನ್ನೂ , ಮಾತಿನಿಂದ ಸತ್ಯ ವನ್ನೂ ಆಯುಸ್ಲಿ 

ನಿಂದ ಕೀರ್ತಿ `ದರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಶರೀರದಿಂದ ಸರೋಪಕಾರದನ್ನೂ "ಗೆ ಅಸಾರ 

ವಾದುಗಳಿಂದ ಸಾರವಾದವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. 

೧೮. ಕಾಲವು ಮಹಾಮೋಹವೆಂಬ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೆಂಬ ಅಗ್ನಿ 
ಯಿಂದಲೂ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯೆಂಬ ಕಟ್ಟ ಗೆಯಿಂದಲ್ಯೂ, ಮಾಸ ಯೆತುಗಳೆಂಬ 
ಸಟ್ಟು ಗದ ದ ಘಟ್ಟತದಿಂದಲ್ಲೂ ಇ ಪಾ ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಬೇಯಿ ಸುವುದೆಂದು ಸಮಾಚಾರವಿದೆ. 

ಯಸ್ಯೆ | 



೧೩೦೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ ಸ್ರನಿಧಾನೋಕ್ತ ೦ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ 
ನಾಯಂ ಲೋಕೊಂಸ್ಸಿ ನ ಪರೋನ ಸುಖಂ ಸಂಶಯಾತ ನಃ !1೧೯॥ 
ಮಂತ್ರೇ ತೀರ್ಥೇ ದ್ವಿಜೇ ದೇವೇ ದೈ ನಜ್ಜೇ ಭೇಷಜೇ ಗುಕಾ | 
ಯಾದೃ ಶೀ ಭಾನನಾ ಯಸ್ಯ ಸಿದ್ದಿರ್ಭವತ ತಾದೃಶೀ 1೨೦॥ 
ಅತ್ರದ್ಧಯಾ ಹುತಂ ದತ್ತಂ. ತಪಸ್ವಪ್ತಂ ಕೃತಂ ಜಿ ಯತ್ | 
ಅಸದಿತ್ಯು ಚ್ಯತೇ ಸಾರ್ಥ: ನಚ ತತ್ತಿ ತ್ಯ ಸೋ ಇಹ | ! ೨೧ ॥ 
ಯಃ ಶಾಸ ಸ್ರನಿಧಿನುತ ಜ್ಯ ವರ್ತತೇ" ಕಾಮಕಾರತಃ | 
ನಸ ಸಿದಿ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಸೆರಾಂಗತಿಂ ll ೨೨ 1 
ಸಂತೀಹ "ನಿನಿಧೋಸಷಾಯಾ ನೃಣಾಂ ದೇಹನಿಶೋಡನಾತಃ । 
ತೀರ್ಥಸೇವಾಸನಮಂ ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವಶರೀರಸ್ಯ ಶೋಧನಂ ॥ ೨೩ ॥ 
ಕೃ ಚ್ಛ ೨ಚಾಂದ್ರಾ ಯಾದಿ.  ರ್ನಾ ದಿ ತೀಯ ತೀರ್ಥಸೇನಯಾ । 
ಯವಿತೀರ್ಡಂ' ಸಮುದ್ದಿ ಶ್ಯ ಪ್ರ ಯಾತಿ ಪುರುಷೋ ನೃಪ | 
ತದಾ ದೇವಾಶ್ಚ ಪಿತರಸ£ ೦ 'ಸ್ರಷಂತ ೈನುಖೇಚರಾಃ ॥ ೨೪ ॥ 
ಪರಮಾನೋದ; ಪೂರ್ಣಾಸ್ತೆ € ಪ್ರ ಯಾಂತ್ಯ ಸ್ಯಾಂನುಯಾಯಿನಃ । 
ಕೃತಾ ಭು ದಯಿಕಂ ಶ್ರಾ ದ್ಧ ೦ ಸಮಾಸ ಸೃಚ್ಛ್ಯ ತು ಡೇವತಾಂ 1 ೨೫ ॥ 

. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸ ಸ್ರೃವಿಧಿಯಿಂದ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮ ವನ್ನರಿತು 
ಅದನ್ನೇ ' ಮಾಡಲರ್ಹನಾನಿರುವು್ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತನಾದವನಿಗೆ ಇಹೆಸರಲೋಕ 

_ ಗಳಾಗಲಿ, ಸುಖನಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. | 
೨೦. ಮಂತ್ರ, ತೀರ್ಥ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದೇವತೆ, ಜೋಯಿಸ, ಔಷ ಧ, ಗುರು 

ಇವರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಭಾವನೆಯಿರುವುನೊ. ಅಂತಹ ಸಿದ್ದಿ ಯೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. 
೨೧. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು 

ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳು ಅಸತ್ ಎಸ್ಸಿ ಸಿಕೊಳು )ಿವುವು. ಅದರಿಂದ ಇಹಪರಲೋಕ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವುಂಬಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

೨.೨. ಶಾಸ ಸ್ತೃವಿಧಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವನು ಸಿದ್ಧಿ, 
ಸುಖ, ಉತ ತ್ರಮಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. | 

೨೩. ಮಾನವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು. ತೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ 
ನಿವಿಧೋಸಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಥಸೇವೆಗೆ ಸಮವಾದ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. 
೨೪. ಮಾನವನು ಕೃಚ್ಛ ೨ಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ತೀರ್ಥ 

ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಎರಡನೆಯ ಬಾಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಯನ್ನು ದ್ಹೇಶಿಸಿ ಹೋಗು 
ವಾಗಲಾಗಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದೇವತೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರು. 

೨೫-೨೮. ಅವರು. ಆತ್ಯಂತಸ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 



ಸಪ್ತವಿಂಶತ್ಯ ಥಿಕದಿ ಿಶತತಮೋ$ಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೦೭ 

ಷ್ಟ ಬಂಧೂಂಶ್ಶ್ಹೆ ವಿಷ್ಣು ೦ಚೆ ಶಂಕರಂ ಸಗಣೇಶ್ವ ರಂ। 

| ಜೇದ್ದಿ ಜಾಂಭ್ಯನುಜ್ಞಾ ತೋ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನಿಯಮಾನಸಿ ॥ ೨೬ I 

`ಕಾಂಶನಂ ಬ್ರ ಹ್ಮ ಚರ್ಯಂ ಭೂಶಯ್ಯ್ಮಾ ೦ ಸತ್ಯ ವಾದಿತಾಂ | 

ರ್ಜನಂಚ ಫರಾಸ್ಮಸ ಸ್ಕ ಪ್ರತಿಗ್ರಹೆನಿವರ್ಜನಂ 12೭ 1 

5ರ್ಜಯಿತ್ಕಾ ತಥಾ ದ್ರೋಹನಂಚನಾದಿ ನೃಪೋತ್ತಮ | 

ಇಧುನೇಷ0 ಸಮಾಸ್ಕಾ "ಯ ನಿನಯೇನ ನಿಭೂಷಿತ ॥ ೨೮ ॥ 

ಶಿಂಭಾಾಹಂಕಾರ ಮುಕ್ತೊ € ಯಃ ಸ ತೀರ್ಥಫಲಮಶ್ನುತೇ | | 

ರುಸ್ಯ ಹಸ್ತೌ ಚ 4 ಸಾವ್ ಚ ಚೆ ಮನಶ್ರೈ ನ ಸುಸಂಯತಂ 1 ೨೯॥ 

ದ್ಯಾ ತಪಶ್ತ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಸ ತೀರ್ಥ ಫಲಮಕ್ನು ತೇ | 

ಫ್ರೊ ೇಧನಶ್ಚೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸತ್ಯ ಶೀಲೋ ದೃ ವ್ರ ತಃ ॥ ೩೦॥' 

3ತ್ತೋಷ ಮಶ್ಚ ಭೂತೇಷು ಸ” ತೀರ್ಥಫಲಸುಶ್ತು ತೇ | 

ಮುಂಡನಂ ಚೋಷವಾಸಶ್ಚಸ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷ್ಟಯಂ ನಿಧಿಃ 1 ೩೧॥ 

ಸರ್ಜಯಿತ್ತಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ ನಿಶಾಲಾಂ ನಿರಜಾಂ ಗಯಾಂ | 

ಸ್ನಾನಂ ಸುರಾರ್ಚನಂ ಚೈನ ಶ್ರಾದ್ದೇ ವೈ ಪಿಂಡಸಾತನಂ 1 ೩೨॥ 

ುಸ್ರಾಣಾಂ ಭೋಜನಂ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷ್ಟಯಂ ವಿಧಿಃ । 

ಕ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನಿನಿತ್ತಂ ಚ ಯೋ ವ್ರಜೇದ್ಯತಮಾನಸಃ 1 ೩೩ ॥ 

ೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಕನು ಆಭ್ಯುದಯಿಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವತೆಯ ಅಪ್ಪಣೆ 

ಸುನ್ಮು ಪಡೆದು ಇಷ್ಟಬಂಧಗಳನ್ನೂ, ವಿಷ್ಣು, ಶಂಕರ, ಗಣೇಶರನ್ನೂ, 

ಶ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಏಕಾಶನ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಭೂಶಯನ, ಸತ್ಯ 

ನಾದಿತ್ತ, ಪರಾನ್ಪತ್ಯಾಗ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹವರ್ಜನರೂಪವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 

ಕರಿಸಿ, ದ್ರೋಹ, ವಂಚನೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾಧುವೇಷವನ್ನು 

ಸರಿಸಿ, ನಿನೀತನಾಗಿ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. | 
೨೯-೪೦. ದಂಭಾಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದನನು ಯಾರೋ ಅವನೇ ತೀರ್ಥಫಲವನ್ನು 

೨ನುಭನಿಸುವನು. ಹಸ್ತ, ಪಾದ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನೂ, ವಿದ್ಯಾ, 

ಕಪಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ವನೂ ತೀರ್ಥಫಲನನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಕೋಪವಿಲ್ಲ 

ನವನೂ, ಸತ್ಯವಂತನೂ, ದೃಢನಿಯಮವುಳ್ಳ ವನೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೇ 

ಕಾಣುವವನೂ ತೀರ್ಥ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಕುರುಕ್ಸೇತ್ರ, ವಿರಜಾ, ಗಯಾ 

೨ವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ 'ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಸನ, ಉಪವಾಸ ಸ್ನಾನ, 
ನೇವಪೂಜಾ, ಶ್ರಾ ದ್ದ ದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ, ಶಕ್ಕನುಸಾರ ಬ್ರಾ ್ರ್ರಹ್ಮಣಭೋದನ 

ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಜಿತೇಂದ್ರಿ ಯಾಗಿ. ಪಾ ಯತ್ತಿ ತ್ರ ತೃಕ್ಕೋಸ್ಫರ 



ತಸ್ಯಾಂಪಿ ಚ ನಿಧಿಂ ವಳೆ ಬ್ರೀ ಶೃಣು ಪಾರ್ಥ ಸಮಾಹಿತಃ । 
ಏಕಾಶನಂ ಬ್ರಹ 'ಚರ್ಯಪಮಕ್ಕಾ ಫ್ಸಿರಲನವಣಾಶನಂ 1 ೩೪ ॥ 
ಸ್ನಾತ್ವಾ ತೀರಗಳ. ಹನಿಷ್ಟೈಕಾನ್ನ ಭೋಜನಂ। . 
ರ್ಜಯೇತ್ರ ತಿತಾಲಾಪಂ ಬಹುಭಾಷಣಮೇವ ಚ 1 ೩೫ ॥ 
ರ ಪರಾನ್ನಂ ಚ ನೀಚಸಂಗಂ ನಿವರ್ಜಯೇತ್ | 
ನ್ರಜೇಚ್ಚ ನಿರುಸಾನತ್ತೊ € ನಸಾನೋ ವಾಸಸೀ ಶುಚಿಃ 1 ೩೬ ॥ 
ಸಂಕಲ್ಪ ೦ ಮನಸಾ ಕೃ ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಒಣಾನುಜ್ಞ ಯಾ ವ್ರಜೇತ್ । 
ತೀರ್ಥೇ ಗತ್ವಾ ತಥಾ ಸ್ಟಾ ತ್ವಾ ತೆ ತ್ವಾ ಚೈನ ಸುರಾರ್ಜನಂ 1 ೩೭॥ 
ದುಷ್ಟ ರ್ಮತೆಸೀ ನಿಮುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾದನುತಾಷೀ ಭವೇದ್ಯ ದಿ | 
ವೇದಃ ತೀರ್ಥೇ ಚ ದೇವೇ ಚ ದೈ ವಜೆ € ಚೌಸದೇ ಗುರೌ 1 ೩೮ ॥ 
ಯಾದೃಶೀ ಭಾವನಾ ಯಸ್ಯ ಸದಿ )ರ್ಭವತಿ ತಾದೃಶೀ | 
ಉಕ ಕೃತೀರ್ಥಫಲಾನಾಂ ಚ ಪ್ರರಾಣೇಷು ಸ ತಿಷ್ಠ ಫಿ 1೩೯॥ 
ಅರ್ಥವಾದಭವಾಂ ಶಂಕಾಂ ನಿಹಾಯ ಭರತರ್ಷ ಭ। 
ಕೃತ್ವಾ ನಿಚಾರಂ ಶಾಸೊ ್ರೀಕ್ತ್ ೦ ಪರಿಕಲ್ಪ 3 ಯಥೋಚಿತಂ ॥೪೦॥ 
ಕಾಯೇನ ಕೃ ಚ್ಛ ಚರಣೇ ಹ್ಯಶಕ್ತಾ ನಾಂ 'ನಿಶುದ್ದಯೇ ] 
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತೀರ್ಥ ನಿಶೇಷಂ ಹಿ ಸಾ ್ರ್ರಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥೪೧॥ 

ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನು ಆಚರಿಸತಕ್ಕ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. 
ಏಕಾಶನ, ಬ್ರ ಹ್ಮಚರ್ಯ, ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಉಟ, ಸ್ಪಾನವಾದ ಅನಂತರ ತೀರ್ಥಸೇವೆ, 
ಹವಿಷಾ ನ್ನೋಜನ ಪತಿತಾಲಾಪತ್ಯಾಗ, ಬಹುವಾದ ಮಾತು, ಅಸವಾದ್ಕ 
ಪರಾನ್ಸ್ನ » ನೀಚಸಂಗ ಇವುಗಳ ತ್ಯಾಗ ಇವೇ ನೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ 
ಬೇಕು. ಪಾದರಕೆ, ಶ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸದೆ ಶುಚ ನಾಗಿ ಎರಡು ಬಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು, ಉಟ್ಟು 
ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ “ಅನುಜ್ಞೆ ಯಿಂದ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗ 
ಬೇಕು. ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಿಂದು, ದೇವಪೂಜಿಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ರಾ ಪವುಳ್ಳವ 
ನಾದಕೆ ದುಷ್ಟಾರ್ಯವನ್ನೆ ಸಗಿದ ಪಾಸದಿಂದ ಮುಕ ಕೃನಾಗುವನು. ನೇದ, ತೀರ್ಥ, ದೇವತೆ, ಜೋಯಿಸ, ಔಷಧ, ಗುರು ಇವರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಭಾವನೆ 
ಯಿರುವುದೊ, ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಪುರಾಣ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾದ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥನಾದದ ಶಂಕೆಯನ್ನು ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಶಾಸ ಸ್ರೃನಿಚಾರವನ್ನು 
ಮಾಡಿ ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸ ಸಬೇಕು. 

೪೧. ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶರೀರದಿಂದ ಕೃಚ್ಛ ಏವನ್ನಾಚರಿಸಲಶಕ್ಕನು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಥವನ್ನ ರಿತು: ಪ್ರಾ ಯಶ್ಚಿ ತ ತ್ರವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. | 



ಸಪ್ತನಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂ6ಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೦೯ 

ತಚ್ಛೃ ಜುಷ್ಟ ಮಹಾರಾಜ ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಯಥೋಚಿತಂ । 
ಚತುರ್ನಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯೇಭ್ಯೋ ಯೋಜನೇಭ್ಯೋ ವ್ರಜೇನ್ನರಃ | ೪೨ ॥ 
ಚತುರ್ನಿಂಶತಿಕ ಚ್ಚ್ ಣಾಂ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಶೋಭನಂ । 
ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಯೋಜನೇಷು ಸಾದಕೃಚ್ಛ್ಚ್ರ ಉದಾಹೃತಃ Il ೪೩ 1 
ತನ ದ್ವೇ ಚೆ ಚೆ ಮುಹಾರಾಜ ಯೋ ವ್ರ ಜೀಚ್ಛು ನ ಕಾಂಕ್ರ ಯಾ | 
ಯೋಜನೇ ಯೋಜನೇ ತಸ್ಯ ಸ್ರಾ ಯಶ್ತಿ ತ © ಇಡುರ್ಬದಾಃ 1 ೪೪ ॥ 
ಪ್ರ ಣವಾಖ್ಯೇ ಮಹಾರಾಜ ತಥಾ” ರೇವೋರಿಸಂಗನೇ 
ಭೈಗುಳ್ಸೆ ತ್ರೆ ( ತಥಾ ಗತ್ವಾ ಫಲಂ ತದ್ದಿಗುಣಂ ಸ್ಮೃತಂ 1 ೪೫ ॥ 
ಸಂಗಮೇ ಡೇವನದ್ದಾ ಶ್ತ ತೂಲಭೇದೇ ಸ ಪೋತ್ತ ಮೆ 
ದ್ವಿಗುಣಂ ಸಾದಹೀನಂ” ಸ್ಕಾತ ಶಿ ರಜಾಸಂಗಮೇ ತಥಾ 1 ೪೬ 1 
ವಿರಂಡೀಸೆಂಗನೇ ತದ್ದತ ತ್ಕ ಏಲಾಯಾಶ್ಚ ಸಂಗಮೇ । 
ಕೇಚಿತ್ರಿ ಗುಣಿತಂ ಪ್ರಾ ಮು ಕುಬಾ ರೇವೋತ್ಸ ಸಂಗಮೇ 1 ೪೭॥ 
ಓಂಕಾಸೇಚ ಮಹಾರಾಜ ತದಪಿ” ಸ್ಯಾತ್ಸ ಮಂಜಸಂ | 

ಸಂಗಮೇಷು ತಥಾನ್ಯಾಸಾಂ ನದೀನಾಂ ಕೇನಯಾ ಸಹ 1 ೪೮ ॥ 
ಪ್ರಾಹುಸ್ತೇ ಸಾರ್ಧಕೃ ಚ ಎಂ ನೈ ಫಲಂ ಪೂರ್ವಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ | 
ತ್ರಿಗುಣಂ. ಸ್ಸ್ ಚ್ಛ ನಾಪಿ ರೇವಾಸಾಗರಸಂಗನೇ 1 ೪೯॥ 

೪೨-೪೩. ಅದರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳು. ನರ್ಮದೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ತ್ಮನಾಲ್ಬು 
ಯೋಜನಗಳು ನಡೆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಫು ಕೃ ಚ್ಛ ಗಳ ಫಲವನ್ನು ನಡೆಯುವನು” 
ಅದರಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾದಕೃಚ್ಛ ಪಕ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದು. 

ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ದಿ ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಿಂದ ಆ ನಮ್ಮದು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ 

ಪ್ರತಿ ಯೋಜನದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾ ತ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಸಂಚರಿಸುವುದೆಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರು 
ತಿಳಿಯುತ್ನಾರೆ. 

೪೫. ಮಹಾರಾಜ! ಓಂಕಾರಕ್ಷೇತ್ರ, ರೇವೋರಿಸಂಗಮ, ಭ್ರಗುಕ್ಸೇತ್ರ 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದು. 

೪೬. ಗಂಗಾಸಂಗಮ, ಶೂಲಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಫಲವೂ, ಕರಜಾ 
ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಳಾಲು ಫಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು. 

೪೭. ಕೆಲವರು ಏರಂಡೀಸಂಗಮ, ಕಪಿಲಾಸಂಗಮ, ಕುಬ್ಬಾರೇವಾ 
ಸಂಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿಯಾದ ಫಲವು ಲಜಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

೪೮-೪೯. ಓಂಕಾರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಫಲವೂ, ನರ್ಮದೆಯೊಡನೆ ಇತರ 
ನದಿಗಳು ಸೆಂಗಮನಾಗುವೆಡೆಯ ಲಿ "ಒಂದೂವರೆ ಕೃಚ್ಛ ಫಲವೂ, ರೇವಾಸಾಗರ 
ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿಯಾದ ಕ ಚ ಫಲವೂ ಹೊಳೆಯುವುದು. ಲ'ಉಲ' 



೧೦೧೦ ಶೀ ಸಾಂದೆ ದಮ ಹಾಪುರಾಣಂ 
೬ ರ 

ಸ ಚ್ಛ ೨೦ ಚತುರ್ಗುಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ । 
ಯೋಪನೇ ಯೋಜನೇ ಗತ್ಸಾ ಚತುರ್ನಿಂಶತಿ ಯೋಜನಂ 

ತತ್ರ ತತ್ರ ವಸೇದ್ಯಸ್ತು ಸುಚಿರಂ ನೃವರೋತ್ತನು ॥ ೫೦ ॥ 
ಕೇಪಾಸೇನಾಸಮಾಜಾರಃ ಸಂಯುಕ್ತ ಶ್ಶುಷ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಸ್ 

ದಂಜಭಾಹಂಕಾರರಹಿತಃ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸ ನಿಮುಚ್ಛತೇ 1 ೫೧॥ 
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಪಾರ್ಥ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಲಕ್ಷ್ಮಣಂ | 

ರೇವಾಯಾತ್ರಾನಿಧಾನಂ ಚ ಗುಹ್ಯಮೇತದ್ಯುಧಿಷ್ಠಿರ | 1 ೫೨॥ 
ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ: 

ಯೋಜನಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ಮೇ ನದತ ತ್ತಂ ಮುನಿಸತ್ತಮ । 
ಯಜ್ಞಾತ್ಕಾ ಶಿ ತಂಮೇಸ್ಕಾ ನ್ಮ ನಶ್ಶು ದ್ದೆ (ಸ್ತು ಕಾರಣಂ 1 ೫೩॥ 

ಮಾಡ್ಡ್ ಯ 'ಉನಾಚ: — 

ಶೃಣು ಪಾಂಡನ ವಕ್ತಾ ;್ಸ್ಯಾಮಿಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಯೋಜನಸ್ಯ ಯತ್ । 
ತಥಾ ಯಾತ್ರಾನಿಶೇಷೇಣ ನಿಕೇಷಂ ಸ್ಸ್ ಚ್ಛ ಸಂಭವಂ. 1 ೫೪ ॥ 
ತಿರ್ಯಗೃ ಪೋದರಾಣ್ಯ ಸ್ಪಾವೂರ್ಥ್ಯಾನಾವಿ ೀಹಯಸ ಸ್ತ್ರೃಯಃ । | 
ಪ್ರ ಮಾಣಮಂಗುಲಸ್ಯಾ 'ಹುರ್ನಿತಸ: ದ್ಯಾ ೯ದಶಾಂಗುಲಾ 1 ೫೫ ॥ 

೫೦-೫೧. ಶುಲ್ವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಕೃಚ್ಛ ಸ್ರ ಫಲವು ದೊರೆಯು 
ವುದು. ಮಾನವನು ಪ್ರಾ ಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಟಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ದಿ ಯಿ ವನೂ, ದಂಭಾ 
ಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದವನೂ, ನರ್ಮದಾಸೇನೆಯಲ್ಲ ನಿರತನೂ ಆಗಿ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ 
ಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನದ ಲಿಯೂ ಬಹುಕಾಲ ವಾಸ ಸಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ 
ಮುಕ ಕ್ರನಾಗುವನು.. 

೫೨. ಯುಧಿಸ್ಮಿರ! ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಶಿತ್ತದ ಕ್ರಮವನ್ನೂ, ರಹಸ್ಯ 
ವಾದ ರೇನಾಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವನು | | 

೫೩. ಯುಧಿಸ್ಮಿರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮುರಿವರ್ಯನೆ! ನೀನು ನನಗೆ 
ಯೋಜನದ ಸಮಾಣನನು, ಹೇಳು. ಇದನ್ನರಿತು ನನ್ನ ಮನಸು. ಶುದಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಸ « ನನನ್ನು ಇ 

೫೪. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ —ಯುಧಿಸ್ಠಿರ! ಯೋಜನದ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ, ಯಾತ್ರಾ ನಿಶೇಷದಿಂದ ಕೃಚ್ಛ ೨ದ ನಿಶೇಷವನ್ನೂ ನಿನಗೆ 
ಹೇಳುನೆನು ಕೇಳು, ೧ 0 

೫೫-೫೬, ಎಂಟು ಬತ್ತದ ಅಗಲ, ಮೂರು ಬತ್ತದ ಉದ್ದ ದಪ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಿಂದ ಅಂಗುಲವಾಗುವುದು. ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗುಲ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ. ವಿತ ಯೂ, 



ಸಪ್ತಪವಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂ€ಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೧೧ 

ವಿತಸ್ತಿದಿ ದ್ವಿತಯಂ ಹಸ್ತ ಶ್ಲತುರ್ಹಸ್ತಂ ಧನುಃ ಸ್ಮ ಎತೆಂ | 
ಸ ಏವ "ದಂಡೋ ಗದಿತೋ ನಿಶೇಷಜ್ನೆ ,ರುಧಿಷಿ ರ ॥ ೫೬ ॥ 
ಧನುಸ್ಸಹಸ್ರೇ ದ್ದೆ ( ಕ್ರೊ ೇಶಶ್ಚ ತುಕೊ "ಶಂ ಚ ಯೋಜನಂ | 
ಏತದ್ಕೋಜನಮಾನಂ ತೇ ಕಥಿತಂ ಭರತರ್ಷಭ 1೫೭॥ 
ಯೇನ ಯಾತ್ರಾಂ ವ್ರಜನ್ ವೇತ್ತಿ ಫಲಮಾನಂ ನಿಜಾರ್ಜಿತಂ । `` 
ಉಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣ ಫಲಂ ತೀರ್ಥೇ ಜಲರೊಸೇ ನೃಪೋತ್ತಮ 1 ೫೮ ॥ 
ಯಥಾ ನಿಶೇಷಂ ತೇ ವಚ್ಮಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇ ತತ್ರ ತತ್ರ ಚ । 
ತನೆ ಮೀ ಶೃಣು ನುಹೀಷಾಲ” ಶ್ರದ್ಹಧಾನಾಯ ಕಷ್ಕ ತೆ 1೫೯॥ 

| ಯಸ್ಸಿ ಸಿ ರ್ಥೇ ಹಿ ಯಕ್ರ್ರೋಕ್ತ ೦ ಫಲಂ ಸೃ ಚ್ಚ ೨ದಿಕಂ ನೃಪ । 
ತತ್ಪಾಪ್ಪ ್ರಪ್ಯಪೋಷಣಾತ್ಸ ಚ್ಛ ಫಲಂ ಹಾ ಬಪ್ನೋತ್ಯ ಧಾಧಿಕಂ ೬೦ 
ದಿನಜಾಸ್ಕಾ ಚ್ಚ ಅಚಕೆ: ಫಂ ಥ್ರ ್ರಿಚ್ಛ ಸ ್ಯ ಶಕ್ತಿತಃ। 
ತತ್ರ ನಿಖಾ ಒತದೇನೇಶಂ ಸ್ನಾತ್ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವ್ವಾಃ ಭಿಸೂಜ್ಯ ಚ 1! ೬೧ ॥ 
ಪ್ರ ಉಮ್ಮ, ಲಭತೇ ಸಾರ್ಥ ಲ ಕ್ರ ಚ್ಛ ಭವಂ ಸುಧೀ । 
ಕೀರ್ಥೇ" ಮುಖ್ಯಫಲಂ ಸ್ಟಾ ನಾದ್ದಿ ಶೀಲಂ ಚಾಃ ಪ್ಯುಪೋಷಣಾತ್ ॥೬೨॥ 

ಎರಡು ವಿತಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಸ್ತವೂ, ನಾಲ್ಕು ಹಸ್ತದಿಂದ ಧನುಸ್ಸೂ ಆಗುವುದು. 
ನಿಶೇಷವನ್ನರಿತವರು ಅದನ್ನೆ ದಂಡವೆನ್ನುವರು. 

೫೭. ಎರೆಡು ಸಾವಿರ ಧನುಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕ್ರೋಶವೂ, ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೋಶ 
ಗಳಿಂದ ಯೋಜನನೂ ಆಗುವುದು. ಯುಧಿಸ್ಮಿರ! ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಯೋಜನದ 
ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುನೆನು. 

೫೮. ಇದರಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ಫಲದ ಪರಿಮಾಣ 
ವನ್ನೂ ಜಲರೂಪವಾದ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಕೃಚ್ಛ ಫಲವನ್ನೂ 
ಆರಿಯು ವನು. | 

೫೯, ಯುಧಿಸ್ಠಿ ರ! ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಶೇಷವನ್ನು ನಿನಗೆ 
ಹೇಳುವೆನು. ಶ್ರ ದ್ದೆ ಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ. ಕೇಳು. 

೬೦. ಯಾವ” ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃಚ್ಛಾ ದಿಫಲನನ್ನು ಹೇಳಿರುವೆನೊ, ನರನು 
ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕವಾದ ಕೃಚ್ಛ ಎಫಲನನ್ನು ಪಡೆಯು 
"ವನು. | 

೬೧-೬೫. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದುದಿನ ಶಕ್ತ ನುಸಾರ ಜನಮಾಡುವುದ 
ರಿಂದ ಕ ಧಚ್ಛ್ಛ್ರಫ ನಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ' ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನು ಮಿಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ 
ನಾದ ನೇಪೇತನನ್ನು ರ್ಶನಮಾಡಿ ಪೂಜಾವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಕೃಚ್ಛ ಫಲವನ್ನು Mi ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಫಲವು ಸ್ನಾನ 



ಎ೧೨ ಶ್ರೀ ಸ್ತಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ತೃತೀಯಂ ಖ್ಯಾತದೇವಸ್ಯ ದರ್ಶನಾಭ್ಯರ್ಚನಾದಿಭಿಃ । 
ಚತುರ್ಥಂ ಜಾಪ್ಯಯೋಗೇನ ದೇಹಶಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಹರ್ನಿಶಂ 1 ೬೩॥ 
ಪಂಚಮಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಕಲ್ಪನೀಯಂ ಹಿ ದೂರತಃ । 
ತೀರಸ್ಥೋ ಯೋಜನಾದರ್ವಾಗ್ದಶಾಂಶಂ ಲಭತೇ ಫಲಂ 1 ೬೪ ॥ 
ಉಕ್ಕತೀರ್ಥಫಲಾತ್ಸಾರ್ಥ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ 1 ೬೫ ॥ 
ಉಸಪನಾಸೇನ ಸಹಿತಂ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಹಿ ಮಜ್ಜ ನಂ। | 
ಅಪ್ಯ ರ್ನಾಗ್ಯೊ ೇಜನಾತ್ಪ್ಸಾರ್ಥ ದದ್ಯಾ ತ್ತ್ರ ಚ್ಛ ಫಲಂ ನೃ ಣಾಂ ॥ ೬೬ ॥ 
ಸಡ್ಕೊ (ಜನವಹಾ ಕುಲ್ಯಾ ನದ್ಯೊ ಆಲ್ಬಾ ̀ ನ ದಶೈ ನ” ಚ । 
ಚತುರ್ಪಿಂಶತಿಗಾ ನಜ್ಯೋ ನುಹಾನಡ್ಯ ಸ ತೋಂ ನಿಕಾಃ Il ೬೭ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನಾಖಂಡೇ | 

«4 ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ "ದನಿಧಾನವಿಶೇಷ ಕಥನಂ?'ನಾಮ 
ಸಪ್ತ ನಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ದಿಂದಲೂ, ಎರಡನೆಯ ಫಲವು ಉಪವಾಸದಿಂದಲೂೂ ಮೂರನೆಯ ಫಲವು 
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವತೆಯ ದರ್ಶನ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಂದಲ್ಕೂ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಫಲವು. ದೇಹ 
by ಯೆಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದಲ್ಲೂ ಐದನೆಯ ದಾದ ಹಿಂದೆ 

ಹೇಳಿದ ತೀರ್ಥಫಲದ ಹತ್ತನೆಯ ಭಾಗದ ಫಲವು ಒಂದು ಯೋಜನದೊಳಗೆ 
ದಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಾರ 
ಮಾಡಕೂಡದು. 

೬೬, ಮಹಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನದೊಳಗೆ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ಸಾ ನ 
ಗೈಯುವುದರಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಕ ಚ್ಚ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. 

೬೭. ಆರು ಯೋಜನ ದೂರ "ಹರಿಯುವುದು ಕಾಲುವೆಯೂ, ಹನ್ನೆರಡು 
ಯೋಜನ ಮೂರ ಹೆರಿಯುವುದು ಅಲ ನದಿಯೂ, ಇಪ್ಪುತ ಕೈ ನಾಲ್ಕುಯೋಜನ 
ದೂರ ಹರಿಯುವುದು ನದಿಯೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ. ದೂರ ಹರಿಯುವುದು ಮಹಾ 
ನದಿಯೂ ಆಗುವುದು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾಂ ದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಅವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ಕೆೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

"4 ತೀರ್ಥಯಾತಾ ದಿವಿಧಾನವಿಶೇಷ ಕಥನ'' ವೆಂಬ 
ಇನ್ನೂ ರಿಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು 
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ಅಥಾಷ್ಟಾನಿಂಶತ ಸದಿಕದ್ದಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ಪರಾರ್ಥತೀರ್ಥಯಾತಾಫಲಕಥನಂ 

ಯುಧಿಸ್ಮಿರ ಉವಾಚ :-- 

ಪರಾರ್ಥಂ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಾಯಾಂ ಗಚ್ಛ ತಸ್ತಸ್ಯ ಕಂ ಫಲಂ | 
ಕಿಯನ್ಮಾತ್ರಂ ಮುನಿಶ್ರೆ ಸ್ಸ ತನ್ಮೇ ಬೂ ಹಿ ತೃಸಾನಿಥೇ (NeW) 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉನಾಚ ಎ 

ಸರಾರ್ಥಂ ಗಚ್ಛ ತಸ್ತನ್ಮೇ ನದತ ಶೃಣು ಪಾರ್ಥಿವ | 
ಯಥಾ ಯಾವತ್ರ ಲಂ ತಸ , ಯಾತ್ರಾ ದಿ ನಿಹಿತಂ ಭವೇತ್ 1 ೨॥ 
ಉತ್ತಮೇನೇಹ ವರ್ಣೇನ. ದ್ರವ ,ಲೋಭಾದಿನಾ ನೃಪ | | 
ನಾಧಮಸ್ಯ ಕ್ಸ್ ಜಿತ್ವಾ ರ್ಯಂ "ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ನಿಸೇವನಂ ೩ 
ಧರ್ಮಕನುನ ನುಹಾರಾಜ ಸ ಯಂ ವಿದ್ವಾನ್ಸಮಾಚರೇತ್ | 
ಶರೀರಸ್ಯಾಥವಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಅನ್ಯ ದ್ದ ಕಾರ್ಯಯೋಗತಃ ॥1೪॥ 

£] 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ಪರಾರ್ಥತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಾ ಫಲಕಥನ 

೧. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು. ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ದಯಾಳುನಾದ ಮುನಿಯೆ! 
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವು ಎಷ್ಟು 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು. | 

೨. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯಾ ನೃಪನೆ! ಪರರಿಗಾಗಿ 
ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುವನಸ್ಕಿಗೆ: ಎಷ್ಟು ಫಲವು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು 
ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. 

೩. ಉತ್ತಮಜಾತಿಯವನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ -ಧನಲೋಭದಿಂದ 
ಅಧಮನಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತಾ ) )ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು. : | 

೪. ಮಹಾರಾಜ! ವಿದ್ವಾಂಸ ಸನು ದೇಹಶಕ್ತಿ ಯಿಂದಾಗಲಿ, ಇತರ ಕಾರ್ಯ 
ಗಳಿಂದಾಗಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ. ತನಗಾಗಿ ಢರ್ಮಕಾರ್ಯವನ್ನಾ ಚರಿಸಜೇಕು. 
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ಧರ್ಮಕರ್ಮ ಸದಾ ಪ್ರಾಯಸ್ಸ ವರ್ಣೇನ್ಸೈನ ಕಾರಯೇತ್ | 
ಪುತ್ರಸೌತ್ರಾದಿಕ್ಸೆ ರ್ನಾನಿ ಜ್ಞಾತಿಭಿರ್ಗೋತ್ರಸಂಭನೈಃ 1 ೫॥ 
ಶ್ರೆ (ಷ್ಠ 0 ಬ” ನಿಹಿತಂ ಪ್ರಾ ಹುರ್ಷರ್ನುಕರ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರ। 

ಪ ಕೇನ ಕಾರಯೇತ್ರ ಸಾ ಎನ್ನೊ ತ್ತವೆ ಮೈ ರ್ನಾಧಮೈ ರಫಿ | !೬॥ 
ಅಧಮೇನ ಕೃತಂ ಸಮ್ಮ "ಜತ್ ನ ಚೇದಿ ಮೇ ಮತಿಃ | 
ಉತ್ತಮಶ್ನಾ ಸಮಾರ್ಥೆ ನೆ ವೈ ಕುರ್ನನ್ ದುರ್ಗ ತಿಮಾಪ್ಪುಯಾತ್ ॥ ೭॥ 
ನ ಶೊದ್ರಾ ಯ ಮತಿಂ ದದ್ಯಾ ನೊ ್ಲೀಚ್ಛೆಷ್ಟ ೦ನ ಹನಿಷ್ಕ ತ 
ನ ಚಾಸೊ ೀಪದಿಶೇದ್ದ ರ್ಮಂ ನ ಚಾಸ್ಯ ವ್ರ ತಮಾದಿಕೇತ್ len 
ಜಪಸ್ಮ ಸಸ ಸ್ರೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಪ್ರ ವ್ರ ಜ್ಯಾ ನಂತ್ರ ಸಾಧನಂ | 1 
ದೇನತಾರಾಧನಂ ದೀಕ್ಷಾ, ಸ್ತ್ರಿ ಇಶೊದ 'ಪತನಾನಿ ಷಟ್ | !೯॥ 
ಪತಿಪತಿ ಶಿ € ಪತತ್ತೆ ಬನ ನಿಧನಾ ಸರ್ವಮಾಚಕೇತ್ 
ಸಭತೃ ನಕಾ ಶಕ ಸತ್ಕೌ ಸರ್ವಂ ಕುರ್ಯಾದನುಜ್ಞ ಯಾ I ೧೦॥ 
ಗತ್ವಾ ಪರಾರ್ಥಂ ತೀರ್ಥಾದೌ ಸೋಡಕಾಂಕಫಲಂ ಲಭೇತ್ | 
ಗಚ್ಛ ತತ್ವ ಪ್ರ ಪ್ರಸಂಗೇನ ತೀರ್ಥ ಮರ್ಥಫಲಂ ಸ ಸ್ಮೃತಂ . H ೧೧॥ 

೫. ಯಾನಾಗಲೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ 
ಗಳಿಂದಲೂ, ಗೋತ್ರ ದವರಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. | 

೬. ತಾವೇ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಉತ್ತಮಾ 
ಧಮರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಾರದು. 

೭. ಅಧಮನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯವು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು 
ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಉತ ಶ್ರಮನು.: ಅಧಮನಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸ ಸ: 

ಗಿದೆ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. 
೮. ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಜಾ ಶಿ ನೋಪ ಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದು. ಹವಿಸ್ಸಿನ ಉಚ್ಚಿ ಷ್ಟ 

ವನ್ನೂ ಕೊಡಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮವ್ರ ತಗಳನ್ನೂ ಉಪದೇಶವ 
ಬಾರದು. | 

೯. ಜಸ, ತಪಸ್ಸು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಸಂನ್ಯಾಸ, ಮಂತ ತ್ರ ಸಾಧನ, ದೇವ 
ಪೂಜೆ, ದೀಕ್ಸೆ ಈ ಆರು ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಪ ಪಾತಿತ್ಯವನ್ನು ಂಟುಮಾಡತಕು ) ವು. 

೧೦. ಸುಮಂಗಲಿಯ್ದ ತಾನೇ ಇವುಗಳನ್ನಾ ಚರಿಸಿದಕೆ ನತಿತಳಾಗುವಳ್ಲು. 
ವಿಧವೆಯು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಸುಮಂಗಲಿಯು, ಗಂಡನು ಅಶಕ್ತ 
ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಅನುಜ್ಞೆ ಯಿಂದ ಎಲ ಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಬಹುದು. 

೧೧. ಇನ್ನೊ ಬ್ಬ ರಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಹದಿನಾರನೆ 



ಅಸಾ ನಿಂಶತ್ಯಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೭೧೫ : 

ಅಸುಸಂಗೇನ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ನಾನೇ ಸ್ನಾಲಫಲಂ ವಿದುಃ 
ಇ 2 ಚ ಮಿ ps | ನೈನ ಯಾತ್ರಾಫಲಂ ತಜ್ಜ್ಜ್ಞಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಂ ॥ ೧೨ | 

ಪಿತ್ರರ್ಥಂಚ ಸಿತೃವ್ಯಸ್ಯ ಮಾತುರ್ಮಾತಾ ಮಹಸ್ಯ ಚ । 

ಮಾತುಲಸ್ಯ ತಥಾ ಭ್ರಾತುಃ ಶ್ಚಶುರಸ್ಯ ಸುತಸ್ಯ ಚ I ೧೩ ॥ 

ಪೋಷಕಾರ್ಥಾಡಯೋಶ್ಲಾ$ಪಿ ಮಾತಾಮಹ್ಯಾ ಗುರೋಸ್ಮಥಾ | 
ಇಲೆ ಮಂ ಜಮೆ ಲಿ ಜರೆ ಇಗ | ಸ್ವಸುರ್ಮಾತೃಷ್ಟಸುಃ ಸೃತ್ರ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕಸ್ಯ ಚ 1 ೧೪ ॥ 

ಇತ್ಯಾದ್ಯರ್ಥೇ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸ್ವಯಮಸ್ಪಾಂಶಮಾಸಪ್ಪುಯಾತ್ | 
ಇ ಜಾ ಇ ಕ್ರ ಸಾಕ್ಸಾತ್ಸಿತ್ರೋಃ ಪ್ರಕುರ್ಮಾಣಶ್ತತುರ್ಥಾಂಶನುನಾಪ್ಸುಯಾತ್ ॥ ೧೫ ॥ 

ಪತಿಪತ್ತ್ಯೋರ್ಮಿಥಶ್ಚಾರ್ಥಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ । 
ಭಾಗಿನೇಯಸ್ಕ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಭ್ರಾತೃವ್ಯಸ ಸುತಸ್ಯ ಚ । ವನ | ಷಟ್ರಿ ಸಂಚ ಚತುರ್ಭಾಗಾನ್ಸ ಲಮಾಸ್ಟೋತಿ ವ್ವ ನರಃ Il ೧೬ ॥ 
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸಾರ್ಥ ಸಾರಂಪರ್ಯಕ್ರಮಾಗತಂ | 

ಕರ್ತವ್ಯಂ ಜ್ಞಾತಿವರ್ಗಸ್ಯ ಪರಾರ್ಥೇ ಧರ್ಮಸಾಧನಂ : 1 ೧೭ ॥ 

ಒಂದುಭಾಗ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳ 
ರಿಮಿತ್ತದಿಂದ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅರ್ಧಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು. 

೧೨. ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದರೆ ಸ್ನಾನಮಾಡಿದ ಫಲವು 
ಲಭಿಸುವುದು. ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ಕವಾದ ಕಲ್ಮನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ 
ಯಾತ್ರಾಫಲವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 

೧೩-೧೫. ತಂದೆ, ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ, ತಾಯಿ, ಮಾತಾಮಹ, 
ಸೋದರಮಾವ, ಸಹೋದರ, ಮಾವ, ಮಗ, ಪೋಷಕ, ದ್ರವ್ಯದಾತ, 
ಮಾತಾಮಹಿ) ಗುರು, ಸಹೋದರಿ, ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಸೋದರತ್ತೆ, 
ಆಚಾರ್ಯ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಇವರಿಗಾಗಿ ಮಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ರಾಂಶ ಫಲವು 
ದೊರೆಯುವುದು. ಸಾಕ್ಟಾತ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾನಮಾಡಿದರೆ 
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದಂಶದ ಫಲವು ಲಭಿಸುವುದು. 

೧೬. ಪತಿಗಾಗಿ ಪತ್ಲಿಯು ಸ್ನಾನಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಪತಿಯು 
ಮಿಂದರೆ ಅರ್ಧಭಾಗದ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. ಸೋದರಳಿಯ, ಶಿಷ್ಯ, 
ಸಹೋದರನ ಮಗ, ಪುತ್ರ ಇವರಿಗಾಗಿ ಮಿಂದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರು, ಮೂರು, 
ಐದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದು. 

೧೭. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ! ಹೀಗೆ ಪಾರಂಸರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ ಬಂಧುಗಳಿ 
ಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮಸಾಧನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. 



ಗವ ೧೬ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಂಣಂ 

ನರ್ಷಾಖುತುಸಮಾಯೋಗೇ ಸರ್ವಾ ನದ್ಯೊ e ರಜಸ್ವ ಲಾಃ । 
ಮುಕ್ತ್ವಾ ಸರಸ್ವ ತೀಂ ಗಂಗಾಂ ನರ್ನುದಾಂ ಯಮುನಾ ನದೀಂ ॥ ೧೮ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರಾ 39 ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಚನೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೀನಾಖಂಡೇ 

€¢ ಸರಾರ್ಥತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಫಲಕಥನಂ 
ನಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತ್ರ ಧಿಕದ್ವಿಶತೆತನೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಚೂ 

೧೮. ಸರಸ್ವತೀ, ಗಂಗೆ, ನರ್ಮದಾ, ಯಮುನಾನದಿಗಳ ಹೊರತು 
ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳೂ ನರ್ಸಾಕಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಜಸ್ತ ೈಲಾದೋಷನನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುವುವು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ೦ದುಸಾವಿರ ಶ್ಲೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿ ದ್ಧವಾ ವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸಾ ) ೦ದನುಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

4 ಸರಾರ್ಥತೀರ್ಥಯಾತಾ' ಫಲಕಥನ್' ನೆಂಬ 
ಇನೂ ರಿಪ್ಪತ್ತೆ ತೆಂಟಿನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಂಗಿದುದು 



ಶ್ರಿ (8 1 

ಅಥ ಕೋನತ್ರಿ ೦ಶದ ಧಿಕದ್ದಿಶ ತತಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

ಕೇವಾಖಂಡಪಳನ. ತ ಶ್ರವಣ ದಾನಾದಿ ಫಲಶ್ರುತಿನರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ :-- 

ಏನಂ ತೇ ಕಥಿತಂ ರಾಜನ್ ಪುರಾಣಂ ಧರ್ಮಸಂಹಿತಂ | 

ಶಿವಪ್ರೀತ್ಯಾ ಯಥಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾಯುನಾ ದೇನಸಂಸದಿ 1೧॥ 

ಷಹ್ಮಿತೀರ್ಥಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಷ್ಮಿಕೋಟ್ಯಸ್ತಥೈನ ಚ। 

ಆದಿಮಧ್ಯಾನಸಾನೇಷು ನರ್ಮದಾಯಾಂ ಪದೇಪದೇ WS 

ಮಯಾ ದ್ವಾದಶಸಾಹಸ್ರೀ ಸಂಹಿತಾ ಯಾ ಶ್ರುತಾ ಪುರಾ | 

ದೇವದೇವಸ್ಯ ಗದತಃ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಕಥಿತಾ ತನ nu & 

ಪು ಷ್ಟಸ್ತ್ವಯಾಂಹಂ ಭೂಪಾಲ ಪರ್ವತೇಂಮರಕಂಟಕೇ | 
ಸ್ಥಿತಃ ಸಂಕ್ಸೇಪತಃ ಸರ್ವಂ ಮಯಾ ತತ್ವಥಿತಂ ತವ I 9H 

ನರ್ನುದಾಚಿರಿತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಶೃಣು ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಯತ್ಸ ಲಂ । 

ಯತ್ಸಲಂ ಸರ್ವವೇದೈಃ ಸ್ಕಾ ತ ಷಡಂಗಸಡಕ್ರ ಮೈೈಃ ॥1೫॥ 

ಸಕತ ಶ್ತ ಶ್ರುತೈ ರ್ನಾಂಸಿ ತಸ್ಮಾ ದ್ರ ಹುತರಂ: ಧನೇತ್ | 

ಸತ್ರ ಯಾರ್ಜೀಸ ದಂ ಯತ್ರ ಲಭತೇ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಿಕಂ | ೬ | 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ರೇವಾಖಂಡಪಠನ...ಶ್ರ ವಣ-ದಾನಾದಿಫಲಶ್ರು ತಿನಣ್ಣನ: 

೧. ೨ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: —ಯುಧಿಸ್ಮಿರ! ದೇವಸಭೆ 

ಯಲ್ಲಿ ನಾಯುಜೇವನು ಶಿವನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮಸಂಹಿತ 

ವಾದ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವನು. 

೨. ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಆದಿಮಧ್ಯಾವಸಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತುಕೋಟ 

ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ತೀರ್ಥಗಳಿರುವುವು. 

೩. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಶಂಕರನಿಂದ ಕೇಳಿದ ಹನ್ನೆರಡುಸಾನಿರ ಗ್ರಂಥವುಳ್ಳ 

ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. | 

೪. ನೀನು ಅಮರಕಂಟಕಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿರುವೆ. 

ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆ. 

೫೧೩. ಪುಣ್ಯ ಕರವಾದ ನರ್ಮದಾಚರಿತೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡುವುದ 

ರಿಂದ ಷಡಂಗಸದಕ್ತ, ಮಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ 

ಅಥವಾ ಶ್ರವಣಮಾಡುವುದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ಫ ಲಕ್ಸಿಂತ ಅಧಿಕಫಲವು ಲಭಿಸು 

ವುದು. ಹನ್ನೆರಡುವರ್ಷಕಾಲ ಸತ್ರಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊರಕುವ 



ಸ 
») ಈ ಸ ಆ 95೨) 

ಶ್ರೀ ಹಿ 

ಚರಿತೇ ತು ಶ್ರುತೇ ದೇವ್ಯಾ ಲಭತೇ ತಾದೃಶಂ ಫಲಂ । 
ಸರ್ವತೀರ್ಥೆಃ ಜು ಯತು ಣ್ಯಂ ಸ್ನ್ಟಾತ್ಟ್ಯಾ ಸಾಗರಮಾದಿತಃ Hen 
ಸಕೃತ್ಸಾತ್ವಾ ಕಥಾ ಶ್ರು ತಾ ಸರ್ಮದಾಯಾಂ ಫಲಂ ಹಿ ತತ್ | 
ಆದಿನುಧ್ಯಾ ಪಸಾನೇನ ನರ್ಮದಾ ಚರಿತಂ ಶುಭಂ ll ಆ 
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ನರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ  ಸುಣ್ಯಫ ಫಲಂ ಶೃಣು | 
ಸಸಾ ಸ್ಯ ಶಿನಸಂಸ್ಥಾ ನಂ ರುದ್ರ ಕನ್ಯಾ ಸಮಾನ್ಯ ತಃ ॥೯॥ 
ರುದ್ರಸಾ ಸಸುಚಕೋ. ಭೂತ್ಕಾ ತೇನೈವ ಸಹ ನೋವತೇ | 
ಏತವ | ರ್ಮಮುಸಾಖ್ಯಾ ನಂ “ಸರ್ವಶಾಸೆ ಸ್ತ್ರ (ಷು ಸತ್ತನು 1 ೧೦ 1 
ದೇಶೇ' ನಾ ಮಂಡಲೇ ನಾಪಿ ಗ್ರಾ ನೆ ವಾ ನಗಠೇಪಿವಾ 
ಗೆ ಹೇ ನಾ ತಿಷ್ಠ ತೇ ಯಸ್ಕ ಚಾತುರ್ನರ್ಜ್ಯಸ ಸ್ಯ ಭಾರತ ॥1೧೧॥ 
ಸಬ್ರ ಕ್ಮ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷ ತ್ಸ ಚ ದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ । . 
Nk ಕಾರಣಂ ಲೋಕ. 'ರ್ಮಪಂಥಾನಮುತ್ತ ಮಂ 1 ೧೨ ॥ 
ದೇವತಾನಾಂ ಗುರುಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪರಮಂ ಸಿದ್ದಿ ಕಾರಣಂ | 
ಶ್ರುತ್ತೇಶ್ವರಮುಖತಾ ರ್ಥ ಮಯಾಪಿ ತವ ಕೀರ್ತಿತಂ I ೧೩ ॥ 
ದಕ್ಷಿಣೇ ಚೋತ್ತರೇ "ಕೊಲೇ ಯಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಕಾನಿಚಿತ್ | oo 
ಪ ಕ್ರಧಾನತಃ ಸುಪುಣ್ಸಾ ನಿ ಕಥಿತಾನಿ ನಿಶೇಸತಃ 1 ೧೪ ॥ 

ಫಲವು ನರ್ಮದಾಚರಿಕೆ. ತ್ರಿಯನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡುವುದರಿಂ ದ ದೊರೆಯುವುದು. 
ಸಮುದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಮಾನಮಾಡುವುದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ಫಲವು 
ನರ್ಮದಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಸ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ 
ಚರಿತೆ ತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರದ. ಲಭಿಸುವುದು. ಶುಭಕರವಾದ ನರ್ಮದಾ 
ಚರಿತೆ. ತ್ರ ಯನ್ನು ಆದಿಮಧ್ದಾ ್ಯವಸಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಮಾನನನಿಗಾಗುವ 
ಫಲವನ್ನು ಕೇಳು, ಅನ ನು ನರ್ಮದೆಯೊಡನೆ ರುದ್ರನ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿ ಅನನೊಡನೆ ಆನಂದಿಸುವತು. ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಉಪಾಖ್ದಾ ನವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ ಯಾವನ ದೇ "ಶದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾ A ಗ್ರಾ ನದಲ್ಲಿ, 'ಪಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೊ, ಅವನು ಬ್ರ ಸ್ಹ ಮಹೇಶ ರರೂಪನಾಗಿರುವನು. 
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಗಳಾದ iN ಗರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳು ಉತ್ತಮ | ಸಿದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾದುವು. ನಾನು ಈಶ್ವರನ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದ ನು ನಿನಗೆ 
ಹೇಿಪ್ಲೀನೆ. 

೧೪. ನರ್ಮದಾನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪುಣ್ಯಕರಗಳಾದ 
ಮುಖ್ಯತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತೆ ತ್ಕೇನೆ. | 



ಏಕೋನತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿ ಶತತಮೋತಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೧೯ 

ಸ್ಪರ್ಶನಾದ್ದರ್ಶನಾತ್ತೇಷೂಂ ಕೀರ್ತನಾಚ್ಛ ೨ವಣಾತ್ತಥಾ | 

ಮುಚ ತೇ 'ಸರ್ವಪಾಸೇಭ್ಯೊ € ರುದ್ರ ಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ I ೧೫ ॥ 

ಇದಂ ಯಃ ಶೈಣುಯಾನ್ನಿ ತಂ ಪುರಾಣಂ ಶಿನಭಾಷಿತಂ । 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಸೇಡನಿದ್ದಾ, ವಾನ್ ಕ್ಸೃತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯಾ ಭವೇತ್ ॥ ೧೬ ॥ 

ಧನಭಾಗೀ ಭವೇದೈೆಶ್ನಃ ಕೂಡೋ ಇ ಸ್ಯ ಧರ್ಮಭಾ ಗ್ಭ ವೇತ್ । 

ಸೌಭಾಗ್ಯ ೦ ಸಂತತಿಂ "ಸ ರ್ಗಂ ನಾರೀ ಕು ್ರತ್ವಾಪ್ಲುಯಾದ್ನ ನಂ Hoar 
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ನುತ್ಚ ಶ್ರ ಸುರಾಪಕ್ತ ಸ್ಪೇಯಾ ಚೆ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ । 

ಮಾಹಾತ್ಮ. $೦ ನರ್ಮ ದಾಯಾಸ್ಸು ಶ್ರುತ್ಕಾ ಸಾಸಬಹಿಷ್ಟೃತಾಃ ॥ ೧೮ ॥ 

ಎಪಚೇವೀೀ ಕೃತಫ್ಲುಶ್ತ ಸ್ಕಾ ಮಿನಿಶ್ಚಾ ಸಘಾತಕಃ। 

ಗೋಷು ಗರದಶ್ಚೈ ವ ಕನ್ಯಾವಿಕ್ರ ಯ.ಕಾರಕಃ 1 ೧೯॥ 

ಏತೇ ಶ್ರುತ್ತೈವ ಸಾಸೇಳ್ಯೋ ಮುಚ್ಯ ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ | 
ಯೇಪ್ಪ ಪುನರ್ಭಾವಿತಾತ್ಮಾ ನಃ ಶೃಣ್ಣಂತಿ ಸತತಂ ನೃಪ 1 ೨೦ ॥ 

ಪೂಜಯಂತ ಇದಂ ದೇವಾ ಪೂಜಿತಾ ಗುರವಕ. ತೈಃ । 
ನರ್ನ್ಮುದಾ ಪೂಜಿತಾ ತೇನ ಭಗವಾಂಶ್ಚ ನುಹೇಶ್ವ ರ | ೨೧ ॥ 
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗಂಧಪುಷ್ಟ ನಿಭೂಸ ಣ್ಬೆಃ । 
ಪೂಜಿತಂ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇತತ್ಣ ಲಪ, ದಂ il ೨೨ ॥ 

೧೫. ಆ ತೀರ್ಥಗಳ ಸ್ಪರ್ಶನ, ದರ್ಶನ, ಕೀರ್ತನ, ಶ್ರವಣ ಇವುಗಳಿಂದ 
ಮಾನವನು ಸಕಲ ಪಾಸಮುಕ್ತನಾಗಿ ರುದ ಲೋ (ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 

೧೬೨೧೭. ಶಿವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಕೇಳಿದ 
ಬಾ ಶ್ರಿಹ್ಮಣನು ನೇಡವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತನ್ನೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು 'ಜಯಕಾಲಿಯ್ಯೂ 
ವೈಶ್ಯ ನು ಧನಿಕನೂ, ಶೂದ್ರನ ನನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನೂ ಆಗುವನು. ನಾರಿಯು ಸೌಭಾಗ್ಗ, | 
ಸಂತತಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ದನಗಳ ನ್ನು ಸಡೆಯುವಳು. '` 

೧೮. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ನ, ಸುರಾಪಾನಮಾಡಿದವ, ಕಳ್ಳ, ಗುರುಪತ್ಲಿಯ ಸಂಗ 
ಮಾಡಿದವ ಇವರೂ ನರ್ಮದೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ ವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಾಸದೂರ 
ರಾಗುವರು. 

೧೯೨೨೧. ಪಾತಕಿ, ಕೃತಸ್ಲು, ಸ್ವಾಮಿವಿಶ್ವಾ ಸಘಾತಕ, ಗೋಪು 
ವಿಷಕೊಟ್ಟ ವ, ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಕ ತ್ರಯಿಸುನವನು-ಇವಸು ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದ 
ರಿಂದಲೇ “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಾನಮುಕ್ತ್ಕರಾಗುವರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು 
ಕೇಳುವವರೂ” ಪೂಜಿಸುವವರೂ, ದೇವ, ಗುರು, ನರ್ಮದಾ, ಮಹೇಶ್ವ ರನ್ನು 
ಪೂಜಿಸಿದಂತವರಾಗುವರು. 

೨೨. ಆದುದರಿಂದ ಅತಿಶಯಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಭೂಷಣಗಳಿಂದ 
ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ ಸ್ತೃವು ಫಲವನ್ನೀಯುವುದು. 
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೧೨೨೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪ್ರೆರಾಣಂ 

ಲೇಖಾಸಯಿತ್ವಾ ಸಕಲಂ ನರ್ನುದಾಚಿರಿತಂ ಶುಭಂ । 
ಉತ್ತಮಂ ಸರ್ವಶಾಸೆ ಸ್ಪೀಭ್ಯೋ ಯೋ ದದಾತಿದಿ ಿ ಜನ್ಮನೇ ॥ ೨೩ ॥ 
ನರ್ನುದಾತೀರ್ಥೇಷ್ಟು” ಸ್ದಾ ನೇ ದಾನೇ ಚ ಯೆತ್ಪ ಲಂ | 
ತತ್ಸಲಂ ಸಮವಾಸ್ಟೋತಿ ಸನರೋ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ ll ೨೪॥ 
ಏತೆತ್ಸು ರಾಣಂ ರುದ್ರೋಕ್ತಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯತ ಫಲಪ್ರದಂ | 
ಸ ಸಿರ್ಗಡಂ ಪುತ್ರದಂ ಧನ್ಯ ೦ ಯಶಸ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಂ ॥ ೨೫ ॥ 
ಸರ್ವಸಾಷಹರೊ ಸ ಸಾರ್ಥ ದುಃಖದುಃಸ್ಸ ಪ್ಲನಾಶನಂ । 
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ರಾಜನ್ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ದಿ ದಂ H ೨೬॥ 
ಶಾಂತಿರಸ್ಸು. ಜನಂ ಚಾಸ್ತು ಲೋಕಾಃ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ | 
ಗೋಬ್ರಾ ಹ ಒಣೇಭ್ಯಃ ಸ ಸ್ಯ ಸ್ಪ ಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮಜಾಶ್ರ ಯಃ ॥ ೨೭॥ 
ನರಕಾಂತಕರೀ ಕೇವಾ” ಸೋೀರ್ಥಾ ನಿಶ್ಚಸಾವನೀ | 
ನರ್ಮದಾ ಧರ್ಮದಾಚಾಸ್ತು ಶರ್ಮದಾ ಸ ಪಾರ್ಥ ತೇ ಸದಾ 1 ೨೮ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ವಿಕಾಶೀತಿಸಾಹಸಾ ಫ್ರಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನಾಖಂಡೇ 

4ರೇವಾಖಂಡಪಠನ- ಶವಣ- ದಾನಾದಿಫಲಶ್ರು ತಿವರ್ಣನಂ ೨೨ 
ನಾಮೈ ಹೋನತಿ ) ೦ಶದಧಿಕದ್ದಿ ಶತತನೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ 

೨೩-೨೪, ಶುಭಕರವೂ, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ ಶ್ರಮವೂ ಆದ ನರ್ಮದಾ ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ' ಬರೆಯಿಸಿ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನ 
ಮಾಡಿದವನು ನ ರ್ಮಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾ  ನದಾನಮಾಡು ವ್ರದರಿಂದುಂಟ್ರಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿಯೂ : ಹೊಂದುವನು. 

೨೫-೨೬, ರುದ ನ್ರಕೊರೆದ ಅತ್ಯಂತ ಪ ಶಿಣ್ಯಫಲನನ್ನೀಯುವ ಈ ಪುರಾಣವು ಹೇಳುವವರಿಗ್ಳೂ ಕೇಳುವವರಿಗೂ *ಸ ಸ್ವರ್ಗ, ಪುತ್ರ, ಧನ, ಯಶಸು ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದೂ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚಿ ಚ ಸುವುದೂ, ಕಲ ಪಾಸಗಳನ್ನು ಬನಾರಿ ಸುವುದೂ, ದುಃಖ, ದುಸ್ಸ್ಟ್ಚ ಸ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದೂ, ಸಕಲೇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ ) ಯಸ್ಸೀಯುವುದೂ ಆಗಿರೆವುದು. 
೨೭. ಶಾಂತಿಯೂ, ಮಂಗಳವೂ ಆಗಲಿ. ಪ್ರಜೆಗಳು ರೋಗನಿಲ್ಲದವ ರಾಗಲಿ, ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಧರ್ನುವುಂಬಾಗಲಿ. ೨೮. ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೇವಾನದಿಯು ನಿನಗೆ, ನರಕನಾಶಕವೂ, ಜಗತ್ತಾವನವೂ, ಧರ್ಮಸುಖಗಳನ್ನೀಯುವುದೂ ಆಗಲಿ, 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತೊ _೦ದುಸಾಪಿರ: ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದ ನ್ಹಿವಾದ ಶ್ರೀ ಸಾ ಂದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆವಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೌನಾಖಂಡದಲ್ಲಿ « ರೇವಾಖಂ ಡಪಠನ- ಶ್ರವಣ- ದಾನಾದಿ ಫಲಶು ು)ತಿವರ್ಣನ'' ನೆಂಬ ಇನ್ನೂ ರಿಪ್ಪತ್ತೊ ಂಬತ್ತ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾ ಯವ್ರ ಮುಗಿದುದು 



॥ ಶ್ರೀಃ 

ಅಥ ತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿ ಶತತವೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

ತೀಥಾ೯ವಲಿಕಥನಂ 

ಸೂತ ಉವಾಚ: 

ಇತ್ಯುಕ್ಕ್ಟೋಪರರಾಮಾಥ ಸಾಂಡೋಃ ಪುತ್ರಾಯ ವೈ ಮುನಿಃ । 
ಮೃಂಕಡತನಯೋ ಧೀಮಾನ್ ಸಪ್ತಕಲ್ಪಸ್ಮರಃ ಪರಃ non 

ಮಾರ್ಕಂಡಮುನಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯಥಾ ಪಾರ್ಥಾಯ ಸತ್ತಮಾಃ । 

ತಥಾ ವಃ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ರೇನಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಂ ॥೨॥ 

ಇಯಂ ಪುಣ್ಯಾ ಸರಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಮಾ ರೇವಾ ನಿಶ್ಚೈಕಪಾವನಿೀ । 

ರುದ್ರದೇಹಸಮುದ್ಭೂತಾ ಸರ್ವಭೂತಾಂಭಯಪ್ರದಾಃ 1 ೩॥ 

ಓಿಂಕಾರಜಲಧಿಂ ಯಾನದುನಾಚ ಭೃಗುನಂದನಃ । | 

ತೀರ್ಥಸಂಗಮಭೇದಾನ್ವೈ ಧರ್ಮಪುತ್ರಾಯ ಪೃಚ್ಛತೇ ॥೪॥ 

ಸಮಾಸೇನೈನ ಮುನಯಸ್ತಥಾ ಹೆಂ ಕಥಯಾಮಿ ವಃ । 

ಸಪ್ತ ಷಷ್ಮಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಹ್ಮಿಕೋಟ್ಯಸ್ತಥೈನ ಚ. I ೫ ॥ 
ಕಥಂ ಕೇನಾತ್ರ ಶಕ್ಕಂತೇ ನಕ್ತುಂ ನರ್ಷಶತೈರಫಿ | 

ತಥಾಪ್ಯತ್ರ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಾರ್ಥಾಯ ವೈ ಯಥಾ ॥೬॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ತೀರ್ಥಾವಲಿಕಥನ 

೧. ಸೂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ;--ಮೃಕಂಡುಮುನಿಯ ಮಗನೂ, ಬುದ್ಧಿ 

ವಂತನೂ, ಸಪ್ರಕಲ್ಪಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದನು. 

೨. ಮುನಿವರ್ಯರೆ! ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಯುಧಿಷ್ಕಿರಸಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ 

ನಿಮಗೆ ರೇವಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ್ಯವನ್ನೈಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವೆನು. : 
೩. ಪುಣ್ಯಕರವೂ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೂ, ಪ್ರಪಂಚಪಾವನಿಯೂ, 

ರುದ್ರಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟರುವುದೂಆದ ನರ್ಮದಾನದಿಯು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ 

ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು. 

೪-೭, ಮುನಿಗಳೆ! ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಓಂಕಾರಕ್ಸೇತ್ರ 

ವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ತೀರ್ಥಸಂಗಮ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು 

ಸಂಕ್ಸ್ಟೇಪವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅರುವತ್ತುಕೋಟ ಅರುವತ್ತೇಳುಸಾವಿರ ತೀರ್ಥ 

ಗಳನ್ನು ನೂರುವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಯಾರಿಗೆತಾನೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವು. ಮುನಿ 



೧೩೨೨ ಶ್ರಿ ಸ್ಕಾ ೦ದಮಂಹಾಪ್ರರಂಣಂ 

ತೀರ್ಥಮೋಂಕಾರಮಾರಭ್ಯ ವಕ್ಸ್ಯೇ ತೀರ್ಥಾವಲಿಂ ಶುಭಾಂ | 
ಪೊ ಫ್ರೀಚ್ಯ ಮಾನಾಂ ಸಮಾಸೇನ ತಾಂ ಶೃ ಧ್ಯ ಂ ಮಹರ್ಷಯಃ ॥ ೭॥ 
ನತ್ವಾ ಸೋಮಂ ಮಹೇಶಾನಂ ನತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚು ತಾವುಭೌ | 
ಸರಸ್ವ ತೀಂ ಗಣೇಶಾನಂ ನೇದವ್ಕಾ ಸಾಂ ಪಕಜಂ ॥೮॥ 
ಸೂರ್ನಾಚಾರ್ಯಾಂಸ್ತ್ರ ಥಾ ಸರ್ವಾನ್ ದ್ದ ಸ್ಟಾ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥನೇದಿನಃ | 
ಪ್ರ ಮೃ ನರ್ಮದಾಂ । ದೇವೀಂ ನಕೆ AX: ತೀರ್ಥಾವಲಿಂತ್ರಿ ವಾಂ ॥ ೯॥ 
ಕಿಂ ನಮೋ ವಿಶ್ವ ರೂಪಾಯ ಓಂಕಾರಾಯಾಖಿಲಾತ ಫೇ 
ಯಮಾರಭ್ಯ ಪ್ರ ನಕ್ಸ್ಯಾಮಿ ರೇವಾತೀರ್ಥಾವಲಿಂ ದ್ದ ಜಃ H ೧೦ i 
ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಾಕಾಂಡಗದಿತೇ ರೇವಾತೀರ್ಥಕ್ರನೇ ಶುಭೇ | '` 
ಪುರಾ ಣಸಂಹಿತಾಧ್ಯಾಯಾ ಮಾರ್ಕಂಡಾಶ್ರ ಮನರ್ಣನಂ 1 ೧೧ ॥ 
ತತಃ ಪ್ರಶ್ನಾ ಶಧಿಕಾರಶ್ಚ ಪ್ರಶಂಸಾನ ರ್ನುಡೋಡ್ಬ ವಾ । 
ತಥಾ ಸಂಚಡಶಾನಾಂ ಜಿ ಪ್ರವಾಹಾನಾಂ ಪ ಕೀರ್ತನಂ I ೧೨ ॥ 
ನಾಮನಿರ್ವಚನಂ ತದೃತ ತಥಾ ಕಲ್ಪ ಸಮುದ ನಾಃ |: 
ುಕನಿಂ ಶತಿಕಲ್ಬಾನಾಂ "ತಡ ನ ಸ ಮಾನುಕೀತನೆನಂ. Hoan 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾನುಭೂತಾನಾಂ ಸಪ್ತಾನಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನಿ ಚ । | 
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಚೈನ ರೇವಾಯಾಃ ಶಿವನಿಷೊ ಸ್ತ ಥೈನಚ 1 ೧೪ ॥ 

ವರ್ಯರೆ! ಹಾಗಾದರೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮುನಿಯು ಹೇಳಿದಂತೆ 
ಓಂಕಾರಕ್ಸೇತ್ರವನ್ನಾರಂಭಿಸಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ತೀರ್ಥಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಹೇಳು 
ವೆನು. ಸಂತೆ ಶ್ಸಪವಾಗಿ ಹೇಳುವೆನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. 

೮೯, 'ಉಮೆಯಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಶಂಕರ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಚ್ಯುತ, ಸರಸ್ವತಿ, 
ಗಣೇಶ, ವೇದವ್ಯಾ ಸರ ಅಂಥ ಕಮಲ್ಕ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಠಾ ಬರ್ಥವನ್ನರಿತ ಪೂರ್ವಾ 
ಚಾರ್ಯರು, ನರ್ಪುದಾಡೇನಿ. ಪ್ರ ತೀರ್ಥ ಸಮೂಹ ಇವುಗಳನ್ನು ವಂದಿ 
ಸುವೆನು. | 

೧೦. ನಿಶ್ವರೂಪವೂ, ಅಖಿಲ ನಸ ೨,ರೂಪವೂ ಆದ ಒಂಕಾರಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 
ನಮಸ್ಕಾರವು, ದ್ವಿಜರೆ ! ಇದನ್ನರಿತು ರೇವಾತೀರ್ಥಗಳ | ಸಮೂಹವನ್ನು 
ಹೇಳುವೆನು. 

೧೧-೧೫. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳಿದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಈ ಕೀವಾ 
ತೀರ್ಥಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಸಂಹಿತಾಧ್ಯಾ ಯಗಳು ಹೀಗಿರುವುವು. ಮಾರ್ಕಂಡಾ 
ಶ್ರಮವರ್ಣನ, ಅನಂತರ ಪ್ರಶ ಶ್ಲಾಧಿಕಾರ, ನರ್ಮದಾಪ್ರ ಶಂಸಾ, ಹದಿನ್ಸೆ ದು 
ಪ್ರವಾಹಗಳ ಕೀರ್ತನ, ನಾಮುನಿರ್ವಚನ, ಕಲ್ಪ ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಇಪ್ಪತ್ತೊ ನಡು 
ಕಲ್ಪ ಗಳ ವರ್ಣನೆ, ಅಂತೆಯೇ ಆ ಕಲ್ಪಗಳ ನಾಮಸಂಕೀರ್ಶನ್ಷ, ಮಾರ್ಕಂಡೇ 



ತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿ ಶತತನೋ6ಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೨೩ 

ಸೆಂಹಾರಲಕ್ಸೃಣಂ ತಪ್ವದೋಂಕಾರಸ್ಯ ಚ ಸಂಭವಃ । 
ತಥೈನೋಂಕಾರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಮರಂಕಟಿಕೀರ್ತನಂ ! ೧೫ ॥ 

ಅಮರೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ತಥಾ ದಾರುವನಂ ಮಹತ್ । 

ದಾರುಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ತೀರ್ಥಂ ವೈ ಚರುಕೇಶ್ವರಂ Hon 

ಚೆರುಕಾಸಂಗಮಸ್ತದ್ಧದ್ಧ್ಯತೀಷಾತೇಶ್ವರಂ ತಥಾ | | 
ಹಾತಾಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ಕೋಟಿಯಜ್ಞಾ ಹ್ಹಯಂ ತಥಾ I ೧೭ ॥ 

ವರುಣೇಶ್ವ ತೀರ್ಥ ೦ ಚೆ ಲಿಂಗಾನ್ಯ ಷ್ಟೊ (ತ್ತ ರಂ ಶತಂ | | 

ಸಿದ್ದೆ ಶ್ವ ರಂ ಯಮೇಶಂ ಚ ಬ್ರಹೆ ಶ್ಯ ಕೆನುತಃ ಪರಂ 1 ೧೮ ॥ 

ಸಾರಸ್ಥ. ತಂ ಚಾಷ್ಟ ರುದ್ರಂ ಸಾನಿತ್ರ. ೦ ಸೋಮುಸಂಜ್ಣಿ ತಂ।ಃ 

ಶಿನಖಾತಂ ಮಹಾತೀರ್ಥಂ ರುದ್ರಾ ವರ್ತಂದಿ ) ಜೋತ್ತ ಮಾಃ ' ॥1೧೯॥ 

ಬ್ರಹ್ಮಾನರ್ತಂ ಪರಂ ತೀರ್ಥಂ ಸಸಿರ್ಯಾವರ್ತಮತಃಪರಂ 

ಹಿಪ್ಟಲಾನರ್ತತೀರ್ಥಂ ಚ ಪಿಪ್ಪಲ್ಯಾಶ್ಚೈನ ಸಂಗಮಃ 1 ೨೦ ॥ 

ಅಮರಕಂಟಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಕಪಿಲಾಸಂಗಮಸ್ತಥಾ। | 
ವಿಶಲ್ಯಾಸಂಭನಶ್ಚಾಃಸಿ ಭೃಗುತುಂಗಾದ್ರಿ ಕೀರ್ತನಂ non 

ನಿಶಲ್ಯಾ ಸಂಗಮಃ 'ಪ್ರಣ್ಯಃ 'ಇರಮುರ್ವಾಸಮಾಗಮಃ | 

ಕರಮರ್ಪೇಕ್ಕ ರೆಂ ತೀರ್ಥಂ ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥಮನುತ್ತ ಮಂ 129 

ಸಂಗಮೋ ನೀಲಗಂಗಾಯಾಃ ನಿಷ್ಟ ಂಸಸ್ರ್ರಿಪುರಸ್ಯ ಚ । ಸ 
ಕೀರ್ತನಂ ತೀರ್ಥದಾನಾನಾಂ ನುಥುಕತೆ ಯಾವ, ತೆಂ ॥ ೨೩ ॥ 

ಅಪ್ಸರೇಶ್ವ್ಚರತೀರ್ಥಂ ಚ ಡೇಹಕ್ಸೇಸೇ ನಿಧಿಸ್ತತಃ | 

ತೀರ್ಥಂ ಜ್ಯಾಲೇಶ್ವರೆಂ ನಾಮು ಜ್ವಾಲಾಯಾಃ ಸಂಗಮಸ್ತಥಾ ॥೨೪॥ 

| ಯನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಸಂಹಾರಲಕ್ಷಣ, ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ತ್ರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಓಂಕಾರ 

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ, ಅಮರಕಂಟಕ ಕೆ, ಸತ ತ್ರಾನುಕೀರ್ತನ್ನ ಇವುಗಳು ಉಕ್ತ ವಾಗಿವೆ. 

೧೬-೧೦೬. ಹಾಗೆಯೇ 'ಮಕೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ, ಕೋಟಿಯಜ್ಞತೀರ್ಥ, 

ವರುಣೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಲಿಂಗಗಳು, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ, ಯಮೇಶ, 

ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ಲ! ರ್ಕ ಸಾರಸ್ವ ತ, ಅಷ್ಟ ರುದ್ರ » ಸಾವಿತ್ರ, ಸೋಮತೀರ್ಥ, ಶಿವಖಾತ, 

ಮಹಾತೀರ್ಥ, ರುದ್ರಾ ವರ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರ್ತ, ಸೂರ್ಯಾವರ್ತ, ಪಿಪ ರೃಲಾವರ್ತ, 

 ಪಿಪ್ರಲೀಸಂಗಮ, ಅಮರ ಕಂಟಕಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ, ಕಪಿಲಾಸಂಗಮು ವಿಶಲ್ಕಾ 

ಸಂಭವ. ಭೃಗುತುಂಗಾದಿ ಕೀರ್ತನ, ವಿಶಲ್ಯಾಸಂಗಮ, ಕರಮರ್ದಾಸಮಾಗನು, 

ಕರಮರ್ದೇಕ ರತೀರ್ಥ, ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥ, ನೀಲಗಂಗಾಸಂಗಮ, ತ್ರಿಪುರನಿದ್ವಂಸ, 

ತೀರ್ಥದಾನಗಳ ಕೀರ್ತನ, ಮಧುಕತೃತೀಯಾವ್ರತ, ಅಪ್ಪರೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ, 



ಶಕ್ರತೀರ್ಥಂ ಕುಶಾನರ್ತಂ ಹಂಸತೀರ್ಥಂ ತಥೆನ್ಯ ಚ । 
ಅಂಬರೀಷಸ್ಯ ತೀರ್ಥಂ ಚ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರಂ ತಥಾ 1 ೨೫ ॥ 

ಮಾತೃಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ಭೃಗುತುಂಗಾನುವರ್ಣನಂ | 

ತತ್ರ ಭೈರವಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಚಪಲೇಶ್ವರಕೀರ್ತನಂ iH ೨೬ ॥ 
ಚಂಡಪಾಣೇಶ್ವ್ಚ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಕಾನೇರೀಸಂಗಮಸ್ತಥಾ । 
ಕುಬೇರೇಶ [ರತೀರ್ಥಂ ಚ ವಾರಾಹೀಸಂಗಮಸ ಸ್ಪಥಾ ೨೭ ॥ 
ಸಂಗಮಶ !ಂಡವೇಗಾಯಾಸ್ತಿ ೀರ್ಥಂ ಚಂಡೇಶ್ವ ರಂ ತಥಾ। | 
ನಿರಂಡೀಸಂಗಮಃ ಪುಣ್ಯ ಏರಂಡೇಶ್ವ ರಮುತ್ತ: ಮಂ 1 ೨೮ ॥ 
ಸಿತೃತೀರ್ಥಂ ಚ ತತ್ತೈ ವ ಓಂಕಾರಸ್ಯ “ತ ಸಂಭನಂ | | 
ಮಾಹಾತ್ಮ 0 ಸಂಚಲಿಂಗಾನಾಮೋಂಕಾರಸ್ಯ ಮುನೀಶ್ವ ರಾಃ ॥೨೯॥ 
ಕೋಟತೀರ್ಥಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ 39 ತೀರ್ಥಂ ಕಾಕಪ್ರ ದಂ ತಥಾ 
ಜಂಬುಕೇಶ ರತೀರ್ಥಂ ಚ ಸಾರಸ್ಸ ತನುತಃ ಸರಂ” | ೩೦ ॥ 
ಕಪಿಲಾಸಂಗಮಸ್ತ ದ್ವತ್ತೀರ್ಥಂ ಚ ಕಸಿಲೇಶ್ವರಂ । | 
ದೈತ  ಸೂದನತೀರ್ಥಂ ಚಕ ಕೃತೀರ್ಥಂ ಚ ವಾನುನಂ 1 ೩೧॥ 
ತೀರ್ಥಲಕ್ಷ ೦ ನಿದುಃ ಪೂರ್ಣೇ ಕಪಿಲಾಯಾಸ್ತು ಸಂಗಮೇ | 
ಸ್ವ ರ್ಗಸ್ಯ ನರಕಸ್ಯಾ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಮುನಿಭಾಷಿತಂ ॥ ೩೨ ॥ 
ವ ನಸ್ಯ ನಂ ಶರೀರಸ್ಕ ಗೋಪ ಕ್ರದಾನಾನುವರ್ಣನಂ | | 
ಅಶೋಶವನಿಕಾತೀಶ-ಂ ಮತೆಂಗಾಕ್ರ ಮನರ್ಣನಂ ॥ ೩೩೩ ॥ 

ದೇಹಕ್ಸ್ಜೇಪವಿಧಿ, ಜ್ವಾಲೇಶ್ಚ ಸ್ವರತೀರ್ಥ, ಜ್ವಾಲಾಸಂಗಮ, ಶಕ ಕೃತೀರ್ಥ, ಕುಶಾ 
ವರ್ತ, ಹಂಸತೀರ್ಥ.. ಅಂಬರೀಷತೀರ್ಥ, "ಮಹಾ ಕಾಲೇಶ್ವರ, ಮಾತ್ನ ಸೃ ಕೇಶ್ವರ 
ತೀರ್ಥ, ಭೃಗುತುಂಗಾನುವರ್ಣನ, ಭ್ಲೈರವೇಶ್ವ ರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ್ಯ, ಚಪಲೇಶ್ಷ ರ 
ಕೀರ್ತನ, ಚಂಡಪಾಣಿಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ, ಕಾನೇರೀಸಂಗಮ, ಕುಬೇರೇಶ 5 ರತೀರ್ಥ, 
ನಾರಾಹೀಸಂಗಮ, ಚಂಡವೇಗಾಸಂಗಮ, ಚಂಡೇಶ್ವ _ರತೀರ್ಥ, ಏರಂಡೀ 
ಸಂಗಮ, ಏರಂಡೇಶ್ವ ರ್ಕ ಪಿತ ಸೈ ತೀರ್ಥ. ಓಂಕಾರಸಂಭವ, ಪಂಚಲಿಂಗ 
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ, ಒಂಕಾರಮಾಹಾತು ಕ ಕೋಟಿತೀರ್ಥ ಮಾಹಾತ್ಮ ಫಿ ಕಾಕಪ್ರದ, 
ಜಂಬುಕೇಶ್ನ ಕರತೀರ್ಥ, ಸಾರಸ್ವ ತ, ಕನಿಲಾಸಂಗಮ, ಕಪಿ ಲೇಶ್ವ ರ್ಕ ತ್ಯ 
ಸೂದನತೀರ್ಥ, ಚಕ ಕ್ರತೀರ್ಥ, ವಾಮನತೀರ್ಥ,: ಕಪಿಲಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ 
ಲಕ್ಬತೀರ್ಥ, ಮುನ್ನು: ಕ್ಲನಾದ ಸ _ರ್ಗ ನರಕ ಲಕ್ಷ ಣಗಳು, ಶರೀರವ್ಯ ನಸಾ ನ, 
ಗೋಪ ಗ್ರದಾನಾನುವರ್ಣನ್ರ, ಅಶೋಕವನಿಕಾತೀಥ ಮ ತಂಗಾಶ್ರ ಮ ವರ್ಣತ್ರ 



ತ್ರಿ೦ಶದಧಿಕೆದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೭೨೫ 

ಅಶೋಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ಮತಂಗೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ । 

ತಥಾ ಮೃಗವನಂ ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ರ ತೀರ್ಥಂ ಮನೋರಥಂ 1 ೩೪ 

ಸಂಗನೋಇಂಗಾರಗರ್ತಾಯಾಂ ಅಂಗಾರೇಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ | 

ತಥಾ ಮೇಘವನಂ ತೀರ್ಥಂ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಂ ॥ ೩೫ ॥ 

ಸಂಗಮಶ್ಚಾಃಪಿ ಕುಬ್ಬಾಯಾಸ್ತೀರ್ಥಂ ಕುಬ್ಬೇಶ್ವರಂ ತಥಾ । 
ಬಿಲ್ದಾಮ್ರಕಂ ತಥಾ ತೀರ್ಥಂ ಪೂರ್ಣದ್ವೀಪಮತಃ ಪರಂ 1 ೩೬1 

ತಥಾ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯಾಃ ಸಂಗಮಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತನಃ । 

ದ್ವೀಸೇಶ್ವರಂ ನಾಮ ತೀರ್ಥಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ಚರಂ ತಥಾ ॥ ೩೭॥ 

ಮಾಂಡವ್ಯಾಶ್ರಮತೀರ್ಥಂ ಚ ವಿಶೋಕಾಸಂಗಮುಸ್ಮಥಾ । | 

ವಾಗೀಶ್ವರಂ ನಾಮ ತೀರ್ಥಂ ಪುಣ್ಯೋ ವೈ ವಾಗುಸಂಗಮಃ (ಟಿ ೩೮॥ 
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತಕಂ ತತ್ರ ತೀರ್ಥಂ ಸೌಗಂಧಿಕಂ ತಥಾ । : 
ಸಂಗಮಶ್ಚ ಸರಸ್ವತ್ಯಾ ಈಶಾನಂ ತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ il AF 
ದೇವತಾತ್ರಯತೀರ್ಥಂ ಚ ಶೂಲಖಾತಂ ತತಃ ಪರಂ | 

ಬ್ರಹ್ಮೋದಂ ಶಾಂಕರಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಸಾರಸ್ವತಮತಃಪರಂ ॥೪೦॥ 
ಸಹಸ್ಪಯಜ್ಞತೀರ್ಥಂ ಚ ಕಸಾಲನೋಜನಂ ತಥಾ । 
ಆಗ್ನೇಯಮದಿತೀಶಂ ಚ ವಾರಾಹಂ ತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ . 1 ೪೧॥ 

ತಥಾ ದೇವಪಥಂ ತೀರ್ಥಂ ತೀರ್ಥಂ ಯಚ್ಞಸಹಸ್ರಕಂ 
ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥಂ ದೀಪ್ತಿಕೇಶಂ ನಿಷ್ಣುತೀರ್ಥಂ ಚ ಯೋಧನಂ 1 ೪೨ ॥ 
ನರ್ಮದೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ವರುಣೇಶಂ ಚ ಮಾರುತಂ | 
ಯೋಗೇಶಂ ರೋಹಿಚೀತೀರ್ಥಂ ವಾರುತೀರ್ಥಂ ಚ ಸತ್ತಮಾಃ ॥ ೪೩ ॥ 

ಅಶೋಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಮತಂಗೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಮೃಗವನ, ವ.ನೋರಥತೀರ್ಥ, 
ಅಂಗಾರಗರ್ತಾಸಂಗಮ, ಅಂಗಾರೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಮೇಘವನತೀರ್ಥ, ದೇವೀ 
ನಾಮಾನುಕೀರ್ತನ, `ಕುಬ್ಲಾಸಂಗಮ, ಕುಬ್ಬೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಬಿಲ್ದಾಮ್ರಕ 
ತೀರ್ಥ, ಸೂರ್ಣದ್ವೀಪತೀರ್ಥ, ಹರಣ್ಯಗರ್ಭಾಸಂಗಮ, ದ್ಲೀಸೇಶರತೀರ್ಥ, 
ಯಜ್ಞೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಮಾಂಡವ್ಯಾಶ್ರಮತೀರ್ಥ, ನಿಶೋಕಾಸಂಗಮ, ವಾಗೀ 
ಶ್ವರತೀರ್ಥ, ವಾಗುಸಂಗಮ, ಸಹಸ್ರಾವರ್ತಕತೀರ್ಥ, ಸೌಗಂಧಿಕತೀರ್ಥ, 
ಸರಸ್ಪತೀಸಂಗಮ, ಈಶಾನತೀರ್ಥ, ದೇವತಾತ್ರ್ರಯತೀರ್ಥ, ಶೂಲಖಾತ, 
ಬ್ರಹ್ಮೋದ, ಶಾಂಕರ, ಸೌಮ್ಯ, ಸಾರಸ್ಪತತೀರ್ಥಗಳು, ಸಹಸ್ತ್ರಯಜ್ಞ ತೀರ್ಥ, 
ಕಸಾಲಮೋಚನತೀರ್ಥ, ಆಗ್ನೇಯತೀರ್ಥ, ಅದಿತೀಶತೀರ್ಥ, ವಾರಾಹತೀರ್ಥ, 
ದೇವಪಥತೀರ್ಥ, ಯಜ್ಞ ಸಹಸ್ರಕ, ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥ, ದೀಪ್ಲಿಕೇಶ, ನಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ, 
ಯೋಧನತೀರ್ಥ, ನರ್ಮದೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ವರುಣೇಶ, ಮಾರುತ, ಯೋಗೇಶ, 
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೧೩೨೬ ಶ್ರೀ ಸ್ತಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 
ಹಾಟ್ 

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತಂ ಚ ಸತ್ರೇಶಂ ವಾಹ್ನಂ ಸೌರಂಚ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ 

ಮೇಘನಾದು ದಾರುತೀರ್ಥಂ ದೇವತೀರ್ಥಂ ಗುಹಾಶ್ರಯಂ I ೪೪ ॥ 

ನರ್ಮದೇಶ್ವರಸಂಜ್ವಂ ತತ್ಕಪಿಲಾತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ | 
ಕರಂಜೇಶಂ ಕುಂಡಲೇಶಂ ಪಿಪ್ಪಲಾದನಮುತಃ ಪರಂ 1 ೪೫ ॥ 

ನಿಮಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂಗಮಃ | 

ಪ್ರಶಂಸಾ ಶೂಲಭೇದಸ್ಯೆ ತತ್ರೈವಾಂಧಕವಿಕ್ರಮಃ 1 ೪೬ ॥ 

ದೇವಾಶ್ವಾಸನದಾನಂ ಚ ತಥೈವಾಂಧಕನಿಗ್ರಹಃ । 

ಶೂಲಭೇದಸ್ಯ ಚೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ತಥಾ ಪಾತ್ರಪರೀಕ್ಬಣಂ 192 

ಪ್ರಶಂಸಾ ದಾನಧರ್ಮಸ್ಯ ಖುಷಿಶೃಂಗಾನುಭಾನನಂ. | 

ಸ್ವರ್ಗತಿಂ ದೀರ್ಥತಸಸೋ ಭಾನುಮತ್ಯ್ಕಾಸ್ತಥೇಂಗಿತಂ I ೪೮ ॥ 

ಶಬರಸ್ಪರ್ಗಗಮನಂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶೂಲಭೇದಜಂ । 

ಕಸೀಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ಮೋಕ್ಬತೀರ್ಥಮತಃಪರಂ !೪೯॥ 

ಸಂಗಮೋ ಮೋಕ್ಷ ನದ್ಯಾಶ್ಹ ತೀರ್ಥಂ ಚ ನಿಮಲೇಶ್ವರಂ । 

ತಥೈವೋಲೂಕತೀರ್ಥಂ ಚ ಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂಗಮಃ !೫೦॥ 

ಆದಿತ್ಯೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ತೀರ್ಥಂ ವೈ ಸಂಗಮೇಶ್ವರಂ । 

ಸಂಗಮೋ ಭೀಮಕುಲ್ಯಾಯಾಸ್ತೀರ್ಥಂ ಭೀಮೇಶ್ವರಂ ಶುಭಂ ॥ ೫೧॥ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ತಥಾ ವೈ ಪಿಪ್ಪಲೇಶ್ವರಂ | 

ಕರೋಟೀಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ತೀರ್ಥನಿಂದ್ರೇಶ್ವ್ಚರಂ ಶುಭಂ I ೫೨॥ 

ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶಂ ಕುಮಾರೇಶಂ ವ್ಯಾಸೇಶ್ವರಮನುತ್ತಮಂ | 
ವೈದ್ಯನಾಥಂ ಚ ಕೇದಾರಮಾನಂದೇಶ್ವರಸಂಜ್ಞಿ ತಂ 1 ೫೩ ॥ 

ರೋಹಿಣೀತೀರ್ಥ, ದಾರುತೀರ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮಾನರ್ತ, ಪತ್ರೇಶ, ಅಹ್ಹ ಸೌರತೀರ್ಥ 
ಗಳು, ಮೇಘನಾದ, ದಾರುತೀರ್ಥ, ದೇವತೀರ್ಥ, ಗುಹಾಶ್ರಯತೀರ್ಥ, 
ನರ್ಮದೇಶ್ವರ, ಕಪಿಲತೀರ್ಥ, ಕರಂಜೇಶ, ಕುಂಡಲೇಶ, ನಿಪ್ಟಲಾದ, ವಿಮಲೇ 
ಶ್ವರ, ಪುಷ್ಕರಿಣೀಸಂಗಮ, ಶೂಲಭೇದಪ್ಪ ಶಂಸ್ಥಾ, ಅಂಧಕವಿಕ್ರಮ, ದೇವಾ 
ಶಾಸನದಾನ, ಅಂಥಕಥಿಗ್ರಹ, ಶೂಲಭೇಡೋತ ತ್ತಿ, ಪಾತ್ರಪರೀಕ್ಷಣ, ದಾನ 
ಧರಪ್ರಶಾಸ್ಯಾ, ಖುಷಿಶೃಂಗಾನುಭಾನನ, ದೀರ್ಫತಪಸ್ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿ ಭಾನುಮತಿಯ 
ಇಂಗಿತ, ಶಬರಸ್ವ ರ್ಗಗಮನ್ನ ಶೂಲಭೇದಮಾಹಾತ್ಮ ಹಿ: ಕಪಿಲೇಶ್ನ ್ರರತೀರ್ಥ, 
ಮೋಕ್ಸತೀರ್ಥ, ನೋಕ್ಬ ನದೀಸಂಗಮ, ವಿಮಲೇಶ್ತ ್ರಿರತೀರ್ಥ, ಉಲವಿಕತೀರ್ಥ. 
ಪುಷ್ಕರಿಜೀಸಂಗಮ, ಆದಿತ್ಯೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಸಂಗಮೇಶ ರತೀರ್ಥ, ಭೀಮಕುಲ್ಯಾ 
ಸಂಗಮ್ಮ ಭೀಮೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ, ನಿಪ್ಪಲೇಶ್ವರ, ಕೋಟೀ 
ಶ್ರರತೀರ್ಥ, ಇಂದ್ರೇಶ್ವರ, ಅಗಸ್ಯೇಶ, ಕುಮಾರೇಶ, ವ್ಯಾಸೇಶ್ಷರ, FY ದ್ಯನಾಥ, 



ತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿ ಶತತಮೋ6$ಧ್ಯಾಯಃ। '೧ಿಷ್ಮ೨೭ 

ಮಾತೃತೀರ್ಥಂ ಚ ಮುಂಡೇಶಂ ಚೌರಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಂ ತಥಾ। 
ಸಂಗಮಶ್ಚಾ ನುದುಹ್ಯಾ ವೈ ತೀರ್ಥೇ ಭೀಮಾರ್ಜುನಾಹ್ನ ಯೇ | 
ತೀರ್ಥಂ ಧರ್ಮೇೇಶ್ವ ರ ನಾಮ ಲುಂಕೇಶ್ವರಮುತಃ ನರಂ ..॥೫೪॥. 
ತತೋ ಧನದತೀರ್ಥಂ- ಚ ಜಟೇಶಂ ಮಂಗಲೇಶ್ವ ರಂ || ೩... 
ಕಸಿಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ಗೋಪಾರೇಶ್ವ ರಮುತ್ತ ಮಂ HRB 
ಮಣಿನಾಗೇಶ್ವರಂ ನಾಮ. ಮಣೆನದ್ಯಾಶ್ಶ ಸಂಗನುಃ (ಸದು ಯ ್ಪ 
ತಿಲಕೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಂ ಚ ಗೌತಮೇಶಮತಃ ಪರಂ TN 

ತತ್ತೈನ ನಾತ ತೀರ್ಥಂ ಚ ಮುನಿನೋಕ್ತಂ ಮುನೀಶ್ವರಾಃ । . 
ಶಂಖಚೂಡಂ ಚ ಕೇದಾರಂ ಪಾರಾಶರನುತಃ ಪರಂ NBCU 
ಭೀಮೇಶ್ವರಂ ಚ ಚಂದ್ರೇಶಮಶ್ವವತ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂಗವಃ। ನ: 
ನಹ್ಸ್ಬೀಶ್ವ ಕೆಂ ನಾರದೇಶಾ, ವೈದ ನಾಥಂ' ಕಸೀಶ್ಶ ರಂ... ೪ '೫೫॥ 

ಕುಂಭೇಶ್ವ ರಂಚ ಮಾರ್ಕಂದಂ ರಾಮೇಶಂ ಲಕ್ಷ ಹೇಶ್ವರಂ॥ ಬ್ಲ ಬ ಬ 
ನೇಫೇಶ್ವ ರಂ ಮತ್ತ $ಕೇಶಮಪಸ್ಪ ರಾಪ್ರ ದಸಂಜ್ಞ. ಕಂ ೪೫೯ 
ದಧಿಸ್ಕ ೦ದೆಂ ಮಥುಸ್ಸ ೦ದಂ ನಂದಿಕೇಶಂ ಚ ವಾರುಣಂ ಕ ಯಜ 
ಸಾವಕೇಕ್ಯ ರತೀರ್ಥಂ ತ ತಥೈನ ಕಪಿಲೇಶ್ಶ ರಂ... ॥೬೦:॥ 
ನಾರಾಯಣಾಹ್ಹ ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ಚಕ ಕ್ರತೀರ್ಥಮನುತ್ತ ಮಂ ।: 0 
ಚಂಡಾದಿತ್ಯ ೦ ಸರಂ ತೀರ್ಥಂ ಚಂಡಿಕಾತೀರ್ಥಮುತ. ಮಂ: I ೬೦ 

ಯಮುಹಾಸಾಹ್ಯ ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ತಥಾ ಗಂಗೇಶ್ವ ರಂ ಶುಚ್ಚಂ (| ಮ 
ನಂದಿಕೇಶ್ವರಸ ಂಜ್ಞ ೦ ಚ ನರನಾರಾಯಣಾಹ್ಹ ಯಂ. 2 
ನಲೇಶ್ವ ರಂ ಚ ನಾರ್ಕಂಡಂ ಶುಕ 1 ತೀರ್ಥಮತಃ ಪರಂ |... ೫... 1 
ನ್ಯಾ ಸೇಶ್ವ ರಂ ಹರಂ ತೀರ್ಥಂ ತತ್ರ ಸಿದ್ದ (ಶ್ವರಂ ತಥಾ ' ' `` ೬೩1 

ಕೇದಾರಿ, ಅನಂದೇಶ್ವ ರ, ಮಾತೃ ತೀರ. ' ಮುಂಡೇಶ, ಚೌರೇಶ್ವರ, ಕಾಮೇ 

ಶ್ವರ, ಆನುಡುಹೀಸಂಗಮ, ಭೀಮಾರ್ಜುನತೀರ್ಥಗಳು, ಧರ್ಮೇಶ್ವ ಕತೀರ್ಥೆ, 

ಭಿಂಕೇಶ್ವರ, ಥನದತೀರ್ಥ, ಜಟೇಶ, ಮೆಂಗಲೇಶ್ವರ, ಕಪಿಲೇಶ ರತೀ ರ್ಥ, 

ಗೋಪಾಶೇಶ್ವ ರ್ಕ ಮಣಿನಾಗೇಶ್ವ ರ, ಮಣೆನದೀಸಂಗಮ, ತಿಲಕೇಶ ರತೀ ರ್ಥ; 

ಗೌತಮೇಶ, "ಮಾತೃ ತೀರ್ಥ, ಶಂಖಚೂಡ, ಕೇದಾರ, ಪಾರಾಶರ, ಭಳಮೇಶ್ವರ, 

ಚಂದ್ರೇಶ, ಅಶ್ವ ವತಸಂಗಮ, ವಹ್ನೀಶ್ವರ, ನಾರದೇಶ, ವೈದ್ಯ ನಾಥ? ಕನೀಶ್ಸರ, 

ಕುಂಡೇಶ್ವರ, ನರ್ಕಂಡ, ರಾಮೇಶ. ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಶ್ವರ, ಮೇಫೇಶ್ವರ, ಮತ್ಸ್ಯ 

ಕೇಶ, ' ಷ್ಟ ರಾಹ್ರ ದ, ಡಿಸ ೦ದ, ಮಧುಸ್ಸಂದ್ಯ ನಂದಿಕೇಶ, ವಾರುಣ 

ಪಾವಕೇಶ್ವರ, ಕನಿಲೇಶ್ವರ, ಸಾರಾಯಣಕೀರ್ಥ. ಚಕ್ರತೀರ್ಥ, ಚಂಡಾದಿತ್ಯ, 

ಚಂಡಿಕಾತೀರ್ಥ, ಯವೌತೀರ್ಥ, ಗಂಗೇಶ್ವರ,. ನಂದಿಕೇಶ್ವರ, ನರನಾರಾಯಣ 

ತೀರ್ಥ, ನಲೇಶ್ವರ,. ಮಾರ್ಕಂಡ, ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥ, ವ್ಯಾಸೇಶ್ವೆರತೀರ್ಥ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ 
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ಗಿತ್ಠಿ೨೮ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ಕೋಟತೀರ್ಥಂ ಸ ಪ್ರಭಾತೀರ್ಥಂ ನಾಸುಕೀಶ್ವರಮುತ್ತಮುಂ | . 
ಸಂಗಮಶ್ಚ ಕರಂಜಾಯಾ ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವ ರಮುತ್ತ ಮಂ | Il ೬೪ ॥ 
ತೀರ್ಥಂ ಕೋಟೀಶ್ವ ರಂ ನಾಮ ತಥಾ ಸಂಕರ್ಷಣಾಹ್ವ ಯಂ । 
ಕನಕೇಶಂ ಮನ | ಥೇಕಂ ತೀರ್ಥಂ ಚೈ ವಾನಸೂಯಕಂ' | ೬೫ ॥ 
ನಿರಂಡೀಸಂಗಮಃ ಪುಣ್ಯೋ ಮಾತ ತೀರ್ಥಂ ಚ ಶೋಭನಂ । 4 
ತೀರ್ಥಂ ಸ್ಟ ರ್ಣಶಲಾಕಾಖ್ಯ 0 ತಥಾ ಚೈವಾಂಬಿಕೇಶ್ವರಂ WEEN 
ಕರಂಜೇಶ€ ಭಾರತೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ಮುಕುಟೇಕ್ಕ ರಂ | | 
ಸೌಭಾಗ್ಯಸುಂದರೀತೀರ್ಥಂ ಧನದೇಶ್ವರಮುತ್ತ ಮಂ | | ೬೭ 
ರೋಹಿಣ್ಯ ೦ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಂ ಚ ಉತ್ತ ಕೇಶ, ರಸಂಜ್ಞಿ ತಂ । 

ಭೋಗೇಶ್ವ ಕಂ ಚಿ ಕೇದಾರಂ ನಿಷ್ಕ '೦ಂಕನುತಃ ಸರಂ ॥ ೬೮ ॥ 
ನಾರ್ಕಂದಂ ಧೌತಸಾಪಸಂ ಚ ತೀರ್ಷ ಮಾಂಗಿರಸೇಕ, ರಂ / | 
ಕೋಟಿನೀಸಂಗಮಃ ಪುಣ್ಯಂ ಕೋಹಿತೀರ್ಥಂ ಚ ತತ್ರ ವೈ ॥1೬೯॥ 
ಅಯೋನಿಜಂ ಪರಂ ತೀರ್ಥಮಂಗಾಕೇಶ್ವ ರಮುತ್ತ ಮಂ | | 
ಸ್ಥಾಂದಂ ಚ ನಾರ್ಮದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ನಾಲಿ ಕೇಶ್ವ ರಸಂಜ್ಞಿತಂ ॥೭೦:॥ 
ಶೋಟತೀರ್ಥಂ ಕಸಾಲೇಶಂ `ಸಾಂಡುತೀರ್ಹಂ ತಿ 3 ಕೋಚಿನಂ | 
ಕಪಿಲೇಶಂ ಕಂಬುಳೇಶಂ ಸ. ನ್ರಭಾಸಂ ಕೋಹನೇಶ್ವ ರಂ 1೭೧॥ 
ಇಂದ್ರೇಶಂ ನಾಲುಕೇಶಂ ಜೆ ದೇವೇಶಂ ಶಾಕ್ರ ಮೇವ ಚೆ | | 
ನಾಗೇಶ್ವ ರಂ ಗೌತಮೇಶಮಹಲಾ ತೀರ್ಥ ಮುತ್ತ ಮಂ 1೭೨ ॥ 
ರಾಮೇಶ್ವ ರಂ ಮೋಕ ಳೈ ತೀರ್ಥಂ ತಥಾ ಕುಶಲನೇಶ್ವರ್ೌ | 1.66 
ನರ್ಮದೇಶಂ ಕಪರ್ಥೀಶಂ ಸಾಗರೇಶಮತಃ ನರಂ 1 ಕ 1 

ಕೋಟಿತೀರ್ಥ, ಪ್ರಭಾತೀರ್ಥ, ವಾಸುಕೀಶ್ವರ, ಕರಂಜಾಸಂಗಮ, ಮಾರ್ಕಂಡೇ 
ಶ್ವರ ಕೋಟೀಶ್ವ ರತೀರ್ಥ, ಸಂಕರ್ಷಣತೀರ್ಥ, ಕನಕೇಶ, ಮನ್ಮಥೇಶತೀರ್ಥ, 
ಅನಸೂಯಕತೀರ್ಥ, ಏರಂಡೀಸಂಗಮ, ಮಾತೃ ತೀರ್ಥ, ಸ್ಪರ್ಣಶಲಾಕಾಕೀರ್ಥ. 
ಅಂಬಿಕೇಶ್ವರ, ಕರಂಜೇಶ, ಭಾರತೇಶ, ನಾಗೇಶ, ಮುಕುಟೀಶ್ವರ, ಸೌಭಾಗ್ಯ 
ಸುಂದರೀತೀರ್ಥ, ಧನಡೇಶ್ವರ, ರೋಹಿಣ್ಯ, ಚಕ ತೀರ್ಥ, "ಉತ್ತ, ರೇಶ್ವರ್ಯ 
ಭೋಗೇಶ್ವರ, ಕೇದಾರ, ನಿಷ್ಪಲಂಕ, ಮಾರ್ಕಂಡ, ಧೌತಪಾಸ, ಆಂಗಿರಸೇ 
ಶ್ವರತ್ಲೀರ್ಥ, ಕೋಟವೀಸಂಗಮ, ಕೋಟಿತೀರ್ಥ, ಅಯೋನಿಜತೀರ್ಥ, ಅಂಗಾರೇ 
ಶ್ವರ, ಸ್ಕಾಂದ, ನಾರ್ಮದ, ಬಾ ್ರಿಹ್ಮ, ವಲಿ! ಕೇಶ್ವರ, ಕೋಟಿತೀರ್ಥ, ಕಪಾಲೇಶ, 
ಫಾಂಡುತೀರ್ಥ, ತ್ರಿರೋಚನ. ಕಪಿಲೇಶ, ಕಂಬುಕೇಶ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ, ಕೋಣಹನೇ 
ಶ್ವರ, . ಇಂದ್ರೇಶ, ವಾಲುಕೇಶ, ದೇವೇಶ, ಶಾಕ ಕ್ರತೀರ್ಥ, . ನಾಗೇಶ್ವರ, 
ಗೌತಮೇಶ, "ಅಹಲ್ಯಾತೀರ್ಥ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ನೋಕ್ಸತೀರ್ಥ, ಕುಶಲನೇಶ್ವರ 



ತಿಂ ಶದಧಿಕದ್ದಿ ಶತತಮೋಂಧಥ್ಯಾಯ: ೧೩೨೯ 

ಧೌರಾದಿತ್ಯಂ ಪರಂ ತೀರ್ಥಂ ತೀರ್ಥಂ ಚಾಪರಯೋನಿಜಂ । 
ನಿಂಗಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಂ ಚ ಭೃ ಗ್ಹೀಶ್ಚರಮನುತ್ತಮಂ . HW evn 
ದಶಾಶ ; ಮೇಧಿಕಂ ತೀರ್ಥಂ ಕೋಟತೀರ್ಥಂ ಚ ಸತ್ತಮಾಃ । | 
ಮಾರ್ಕಂಡಂ ಬ್ರ ಹ್ಮತೀರ್ಥಂ ಚ ಆದಿನಾರಾಹಮುತ್ತ ಮಂ ॥ ೭೫ ॥ 
ಆಶಾಪೂರಾಭಿಧಂ ತೀರ್ಥಂ ಕೌಬೇರಂ ಮಾರುತಂ ತಥಾ | oo 
ವರುಣೇಶಂ ಯಮೇಶಂ ಚ ರಾಮೇಶಂ ಕರ್ಕಟೇಶ್ವ ರಂ. ೬ 
ಶಕ್ರೇಶಂ ಸೋಮತೀರ್ಥಂ ಚ ನಂದಾಹ್ರ ದಮನುತ" ಮಂ! 8 

ವೈ ಷ ವಂಚಕ ಕ ತೀರ್ಥಂ ಚ ರಾಮಕೇಶವಸಂಜ್ಥಿ ತಂ | 2೭ 

ತಥ್ಲೆನ ರುಕಿ ಡೇತೀರ್ಥಂ ಶಿವತೀರ್ಥಮನುತ್ತ ನುಂ | ೬. ೩2 
ಜಯವಾರಾಹತೀರ್ಥಂ ಚ ತೀರ್ಥ ಮಸ್ಮಾಹಕಾಡ್ವಯ: wan 
ಅಂಗಾರೇಶಂ ಚ ಸಿದ್ಧೆ €ಶಂ ತಾಪೇಶ್ವರಮತಃ ಸರಂ |. ನ ನ್ಮ ನೃ 
ಪುನಃ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಂ ನಾಮ ತೀರ್ಥಂ ಚ ವರುಣೇಶ್ವರಂ .. . ॥೭೯॥ 
ಪರಾಶಕೇಶ್ಯ ರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕುಸುಮೇಶಮನುತ್ತ ಮಂ 0. 

ಕುಂಡಲೇಶೆ, ರತೀರ್ಡಂ ಚ ತಥಾ ಕಲಕಲೇಶ್ವ ರಂ. | . 1 ೮೦. ॥. 

ನ್ಯ ಂಕುವಾರಾಹಸೆಂಜ್ಞ ಚ ಅಂಕೋಲಂ ಕೀರ್ಥನ ಖುತ್ತಮಂ.ಟ..... ಲ್ಯ 

Fy ಸೀತವಾರಾಹತೀರ್ಥಂ ಚ ಭಾರ್ಗಲಂ ಸೌರಮುತ್ತ ನುಂ ನ ool 
ಹುಂಕಾರಸಾ ಸವಿಂತೀರ್ಥಂ ಚ ಶುಕ್ಲ್ಸತೀರ್ಥಂ ಚ ಶೋಭನಂ | 2 

ಸಂಗಮೋ ಮಧುನುತ್ಕಾ ಶ್ವ ತೀರ್ಥಂ ವೈ ಸಂಗಮೇಶ್ವ ರಂ . | ೮0೨.॥. 
ನರ್ಮದೇಶ್ವರಸಂಜ್ಞಂ ಚ ನಡೀತ್ರಿ ತಯಸಂಗಮಃ | 1೨೨.1. 
ಅನೇಕೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥು ಚ ಕರ್ಭೇಶಂ. ಮೋಕ್ಟ್ಯಸಂಜ್ಞಿ ತಂ" 1 ೮೩॥ 

ತೀರ್ಥ, ::ನರ್ಮದೇಶ, . ಕಸರ್ದೀಶ, .ಸಾಗರೇಶ; ಧೌರಾದಿತ್ಯತೀರ್ಥ, ಅಪರ 

ಯೋನಿಜತೀರ್ಥ, ಫಿಂಗಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಭೃಗ್ವೀಶ್ವರ, ದಶಾಶ್ವಮೇಢಿಕತಿಿರ್ಥ, 

ಕೋಟಿತೀರ್ಥ, ಮಾರ್ಕಂಡ, ಬ್ರಹ್ಮತಕೀರ್ಥ, ಆದಿವಾರಾಹತೀರ್ಥ, ಆಶಾಪೂರ 
ತೀರ್ಥ; ಕೌಬೇರ, ಮಾರುತ, ವರುಣೇಶ್ಯ ಯಮೇಶ,' ರಾಮೇಶ, ಕರ್ಕಟೇಶ್ವರ, 

ಶಕ್ರೇಶ, ಸೋಮತೀರ್ಥ, ನಂದಾಹ್ರದ, ವೈಷ್ಣವ, ಚಕ್ರತೀರ್ಥ, ರಾಮಕೇಶವ 

ತೀರ್ಥ, ರುಕ್ಮಿಣೀತೀರ್ಥ,: ಶಿವತೀರ್ಥ, ಜಯನಾರಾಹತೀರ್ಥ್ಯ " ಅಸ್ಥಾಹಕ 

ತೀರ್ಥ, 'ಅಂಗಾಶೇಶ,, ಸಿದ್ದೇಶ, ತಾಪೇಶ್ವರ,. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವ ರ್ಕ ನರುಣೇಶ್ವರ, | 

ಸರಾಶರೇಶ್ರರ,. ಕುಸುಮೇಶ, ಕುಂಡಲೇಶ್ವ _ರತೀರ್ಥ, 'ಕಲಕಲೇಶ್ವರ, ನ್ಯಂಕು- 

ನಾರಾಹತೀರ್ಥ, ಅಂಕೋಲ, ಕ್ರೀ ತನಾರಾಹತೀರ್ಥ, `ಭಾರ್ಗಲ್ಯ... ಸೌರ್ಯ-: 

ಹುಂಕಾರಸ್ವಾಮಿತೀರ್ಥ, ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥ, ಮಧುಮತೀಸಂಗಮ,. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ - 

ನರ್ಮದೇಶ್ವರ, ನದೀತ್ರಿತಯಸಂಗಮ, ಅನೇಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಶರ್ಛೆೇಶ, ಮೋಕ್ಷ 



ದಿತಿ ಕಿಲ `ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದವನಂಹಾಪುರಾಣಂ' 

ಹಾವೇರೀಸಂಗಮಃ ಪುಣ್ಯಸ್ತೀರ್ಥಂ ಗೋಸೇಶ್ವ ರಾಹ್ಟಯಂ | 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಶಂ ಚ ನಾಗೇಶೆಮುಷಂಬರ್ಯಾಕೆ ಸಂಗಮಃ 1 ೮೪ ॥ 
ಸಾಂಬಾದಿತ್ಯಾಹ್ಹಯಂ ತೀರ್ಥಮುದಂಬರ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂಗಮಃ । 
ಸಿದ್ಧೆ ಶರಂ ke ಸಾರ್ಕಂಡಂ ತಥಾ ಸಿದ್ಧೆ (ಶ್ವ ರೀಕ್ಸ ತಂ .. ॥ ಆ೫॥ 
ಗೋಪೇಶಂ ಕಸಿಲೇಶಂಚ ವೈದ್ಯ ನಾಥಮನುತ್ತ ಮೆಂ 
ಹಿಂಗಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ಸೆ )೦ಧವಾಯತನಂ ನುಹತ್ 1 ೮೬॥ 
ಭೂತೀಶ್ವ ರಾಷ್ಟ ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ಗಂಗಾನಾಹಮತಃ ಪರಂ । 
ಗೌತಮೇಶ ರತೀರ್ಥಂ ಚ ದಶಾಶ್ವಮೇಧಿಕಂ ತಥಾ 8.೮೭ ॥ 
ಭೃಗುತೀರ್ಥೆಂ ತಥಾ ಪುಣ್ಯಂ ಖಾ ತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯಸುಂಡರೀ। . 
ವೃಷಖಾತಂ ಚ ತತ್ರೈನ ಕೇದಾರ ಧೂತಪಾತಕಂ | 11 ೮೮ ॥. 
ತೀರ್ಥಂ ಧೂತೇಶ್ವ ರೀಸಂಗಮೇರಂಡೀಸಂಜ್ಞ ಕಂ ತಥಾ। | 
ತೀರ್ಥಂ ಚ ಕನಕೇಶ್ವರ್ಯಾ ಜ್ವಾಲೇಶ್ವ ರಂ. ತತೂೇಹರಂ © ॥'೮೯॥ 
ಶಾಲಗ್ರಾಮಾಹ್ವಯಂ ತೀರ್ಥಂ ಸೋಮನಾಥಮನುತ್ತ ಮಂ। 1. 
ತಥೈ ವೋದೀರ್ಣವಾರಾಹಂ ತೀರ್ಥಂ ಚಂದ್ರಸ ಪ್ರಭಾಸಕಂ Fon 
ದ್ಯಾದಶಾದಿತ ತೀರ್ಥಂ ಚ ತಥಾ ಸಿಜಿ ಶ್ವ ರಾಭದಂ | ಹ 6 
ಕನಿಲೇಕ | ರತೀರ್ಥಂ ಚ ತಥಾತ್ರೈ ವಿಳ; ಮಂ ಶುಭಂ © Neon 
ವಿಶ್ವ ಕೂಸಾಹ್ಮ ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ನಾರಾಯಣಕ್ಕ ತಂ ತಥಾ। ` | 
ರೂಲಶಿ ್ರೀಪತಿತೀರ್ಥಂ ಚ ಜೌಲಶಿ ್ರೀಪತಿಸಂಜ್ಞ ಘಂ ! ೯೨॥ 
ಬೇವತೀರ್ಥಂ ಹಂಸತೀರ್ಥಂ ಪ್ರ ಭಾಸಂ. ತೀರ್ಥಮುತ್ತ ಮಂ।ಃ . .ಬ್ಮ್ಮ 
ಮೂಲಸಾ ನಂ ಚ ಕಂಠೇಶಮಟ್ಟಿ ಹಾಸಮತಃ ಪರಂ. .. Fea 

(mk eed MET Te ಟ್ ಎ 1 (Moree en ಗಗ. lr mn ಎ ಎಂದು ಪಾ ರ ತ್ಸ 

ತೀರ್ಥ ಕಾವೇರಿಸಂಗಮ್ಮ ಗೋಪೇಶ ರತೀರ್ಥ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವ. ನಾಗೇಶ, 
ಉದಂಬರೀಸಂಗಮ, ಸಾಂಬಾದಿತ್ಯ,  ಉದಂಬರೀಸಂಗಮ,- ಸಿದ್ಧ ಶ್ವರ, 
ಮಾರ್ಕಂಡ, ಗೋಸೇಶ, ಕನಿ ಲೇಶ, ವೈ ದೃನಾಢ,. ನಿಂಗಲೇಶ್ವರ, "ಸಂಧ 
ವಾಯತನ, ಭೂತೀಶ್ವ _ರತೀರ್ಥ, ಗಂಗಾವಾಹತೀರ್ಥ, ಗೌತಮೇಶ್ವ ತೀರ್ಥ, 
ದಶಾಶ್ವಮೇಧಿಕ, ಭ್ಯ ಗುತೀರ್ಥ, ಸೌಭಾಗ್ಯಸುಂದರೀ, ವೃಷಖಾತ, ಧೂತ 
ಪಾತಕ, ಧೂತೇಶ್ವರೀಸಂಗನು, ಏರಂಡೀತೀರ್ಥ, ಕನಕೇಶ್ವರೀ, ಜಾಲೇಶ್ವರ,' ಶಾಲಗಾ ್ರಾಮತೀರ್ಥ. ಸೋಮನಾಥ ಉದೀರ್ಣವಾರಾಹ, ಚಂದ್ರಸ  ಪ್ರಭಾಸಕ, 
ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯತೀರ್ಥ, ಸಿದ್ದೆ (ಶ್ವ ರತೀರ್ಥ, ಕಪಿಲೇಶ್ರ ೈರತೀರ್ಥ, ತೈವಿಕ ಕಮತೀರ್ಥ, ನಾರಾಯಣ ರಚಿತವಾದ” ನಿಶ ಶ್ರ ರೂಪತೀರ್ಥ, ಮೂಲಶ್ರೀಸತಿಡೀರ್ಥ, ಚೌಲ 
ಶ್ರೀಪತಿತೀರ್ಥ, ದೇವತೀರ್ಥ, ಹಂಸತೀರ್ಥ, ಪ ಪ್ರಭಾಸ, ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ಕಂಠೇಶ್ಕ' ಅಟ್ಟ ಹಾಸ, ಭೂರ್ಭುವೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಶೂಲೇಶ್ವರೀ, ಸಾರಸ್ವತ” ದಾರುಕೇಶ, 



ತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿ ಕತೆತಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಕ ೧ಪ್ಲಿಷಿ೧ 

ಭೂರ್ಭುವೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ಖ್ಯಾತಾ ಶೂಲೇಶ್ವರೀ ತಥಾ । 
ಸಾರಸ್ಪತಂ ದಾರುಕೇಶನುಶ್ಚಿ ನೋಸಿ ಸೀರ್ಥಮುತ್ತ ಮಂ ॥ ೯೪ ॥ 
ಸಾವಿತ್ರಿ ೇೀತೀರ್ಥನತುಲಂ ನಾಲಖಿಲ್ಲೆ ೇಶ್ವರಂ ತಥಾ । | 
ನರ್ಮದೇಶಂ ಮಾತೃತೀರ್ಥಂ ಜೇವತೀರ್ಥಮತುತ್ತ ಮಂ ! ೯೫ ॥ 
ಮಚ್ಛ ಶೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ£ ಚ ಶಿಖಿತೀರ್ಥಂ ಚ ಶೋಭನಂ ॥ 
ಕೋಟಿತೀರ್ಥಂ ಮುನಿಕ್ರೆ ೇಷ್ಠಾಸ್ತತ ತ್ರಕೋಟೀಶ್ವ್ಚ ರೀ ಮೃಡಾ | ೯೬ ॥ 
ತೀರ್ಥಂ ಪೈತಾನುಹಂ ನಾಮು ಮಾಂಡನ್ಮೆ (ಶ್ಯ ರಸ ೦ಜ್ಞ್ಜೆ ತಂ | 
ತತ್ರ ನಾರಾಯಣೇಶಂ ಚ ತ ಅಕ್ರೂ ಕೀಕಮತಃ ಸರಂ 1೯೭॥ 
ಜೀವಖಾತಂ ಸಿದ್ದರುದ್ರಂ ನೆ ದ್ಯ “ನಾಥಮನುತ್ತ ಮಂ | 
ತಥೈವ ಮಾತೃ ತೀರ್ಥಂ ಚ ಉತ್ತ. ರೇಶಮುತಃ ಪರಂ. 1 ೯೮॥ 
ತಥ್ಯ ವ ನರ್ಮದೇಶಂ ಚ ಮಾತ್ರ, ತೀರ್ಥಂ ತಥಾ ಪುನ 

ಚ ಕುರರೀತೀರ್ಥಂ ಡೌಂಡೇಶಂ ದಶಕನ್ಯ ಕಂ. | 1೯೯॥ 
ತ ಚ ಯಣಸಪಾಪಪ್ರ ಮೋಚನಂ | 
ಭಾರಭೂತೇಶ್ವರಂ ತೀರ್ಥಂ ತಥಾ ಮುಂದಕ ಶರಂ ನಿದುಃ 1 ೧೦೦ ॥ 
ಏಕಶಾಲಂ ಡಿಂಡಿಸಾಣಿಂ ತೀರ್ಥಂ ಚಾಪ ರಸಂ ಪರಂ । ೨. 
ಮುನ್ಯಾ ಲಂಯಂ ಚ ಮಾರ್ಕಂಡಂ ಗಣಿತಾಡೀನತಾಷ್ನ ಯಂ 1 ೧೦೧ ॥ 

ಆನುಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ತೀರ್ಥಂ ಕನ್ಯೇಶ್ವರಂ ತಥಾ | 

ಆಸಾಢೀತೀರ್ಥಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಶೃಂಗಿತೀರ್ಥಂ ತಥೈನಚ . Il ೧೦೨ ॥ 

ಬಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ಕಸಾಲೇಶಂ ತಥ್ಸೈನ ಚ | 

ಮಾರ್ಕಂಡಂ ಕಪಿಲೇಶಂ ಚೆ ಏರಂಡೀಸಂಗಮಸ್ತಥಾ . 1 ೧೦೩ ॥ 

ಏರಂಡೀದೇವತಾತೀರ್ಥಂ ರಾಮತೀರ್ಥ್ಪಮತಃ ಪರಂ | 

ಜನುದಗ್ಗೇಃ ಪರಂ ತೀರ್ಥಂ ರೇವಾಸಾಗರಸಂಗಮಃ iI ೧೦೪ ॥ 

ಆಕ್ತಿ ್ರಿನತೀರ್ಥ, ಸಾನಿತ್ರೀತೀರ್ಥ, ವಾಲಖಿಲ್ಯೇಶ್ವರ, ನರ್ಮದೇಶ, ಮಾತ ತೀರ್ಥ, 

ದೇವತೀರ್ಥ, ಮಚ 4 ಕೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ, ಶಿಖಿತೀರ್ಥ, ಕೋಟತೀರ್ಥ, ಕೋಚೀಶ್ವ ರೀ, 

ನಿತಾಮಹನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಮಾಂಡವೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ, ನಾರಾಯಣೇಶ್ವ 

ಅಕ್ರೂರೇಶ, ದೇವಖಾತ, ಸಿದ್ಧರುದ್ರ, ವೈದ್ಯನಾಥ, ಮಾತೃತೀರ್ಥ, ಕುರರೀ 
ತೀರ್ಥ, ಢೌಂಡೇಶ, ದಶಕನ್ಯಕ, ಸುವರ್ಣಬಿಂದು, ಯುಣಪಾಸಪ್ರಮೋಚನ 

ತೀರ್ಥ, ಭಾರಭೂತೇಶ್ವರ, ಮುಂಡೀಶ್ವರ, ಏಕಶಾಲ, ಡಿಂಡಿಪಾಣಿ, ಅಪ್ಸರ 

ಸ್ಲೀರ್ಥ, ಮುನ್ಯಾಲಯ, ಮಾರ್ಕಂಡ, ಗಣಿತಾಬೀವತಾ, ಆಮಲೇಶ್ವರ, 

ಕಂಥೇಶ್ವರ, ಆಷಾಢೀತೀರ್ಥ, ಶ್ಚಂಗೀತೀರ್ಥ, ಬಕೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಕಪಾಲೇಶ, 

ಮಾರ್ಕಂಡ, ಕನಿಲೇಶ, ಏರಂಡೀಸಂಗಮ, ಏರಂಡೀದೇವತಾತೀರ್ಥ, ರಾಮ 

17b 



ಜಲ ಆಟ ೧ಿಪ ೨ ಶಿ, ಸ್ಥಾಂದಮಹಾಸುರಾಣಂ 
tee Ks 

ಲೋಟಿನೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ತಲ್ಲುಂಶೇಶನಾಮಕಂ ತಥಾ | ಲೆ 
ವೃಷಖಾತಂ ತತ್ರಕುಂಡಂ ತಥೈವ ಯಸಿಸತ್ತಮಾಃ 1 ೧೦೫ ॥ 
ತಥಾ ಹಂಸೇಶ್ವರಂ ನಾನು ತಿಲಾದಂ ವಾಸವೇಶ್ವರಂ 44 4 
ತಥಾ ಕೋಟೀಶ್ವರಂ ತೀರ್ಥಮಲಿಕಾತೀರ್ಥಮುತ್ತಮಂ | 
ನಿಮಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಂ ಚ ರೇವಾಸಾಗರಸಂಗಮೇ. I ೧೦೬ ॥ 
ಏವಂ ತೀರ್ಥಾನಲಿಃ ಪುಣ್ಯಾ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಹರ್ಷಯಃ | 
ತೀರ್ಥಮುಕ್ತಾವಲಿಃ ಪುಣ್ಯಾ ಗ್ರಥಿತಾ ತಟರಜ್ಜುನಾ I ೧೦೭ ॥ 
ನರ್ಮದಾನೀರನಿರ್ಣೆಕ್ತಾ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಿನಿರ್ಮಿತಾ । 
ಮಂಡನಾಯೇಹ ಸಾಧೂನಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾಯ ಚ 1 ೧೦೮ ॥ 
ದುರಿತಧ್ವಾಂತಶನುನೀ ಧಾರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿಭಿಃ ಸದಾ | 
ಅಹೋರಾತ್ರಕೃತಂ ಸಾಪಂ ಸಕೃಜ್ಜಷ್ತ್ವಾತು ನಾಶಯೇತ್ : ॥ ೧೦೯ ॥ 
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಜಷ್ಟ್ವಾ ಮಾಸೋತ್ಕಂ ಶಿನಾಗ್ರೇ ಚ ತ್ರಿಮಾಸಿಕಂ । 
ಮಾಸಂ ಜಪ್ತ್ವಾಫ ವರ್ಷೋತ್ಕಂ ನರ್ಷಂ ಇಷ್ವ್ವಾ ಶತಾಬ್ದಿಕಂ ॥೧೧೦॥ 
ಶ್ರಾಡ್ಜಕಾಲೇ ಚ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಭುಂಜತಾಂ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಃ oo 
ಪಠಂಸ್ಕೀರ್ಥಾವಲಿಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ದಪ್ರದೋ ಭವೇತ್ ॥ ೧೧೧ ॥ 

ತೀರ್ಥ, ಜಮದಗ್ಗ್ನಿತೀರ್ಥ, ರೇವಾಸಾಗರಸಂಗಮ, ಲೋಟಣೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, 
ಲುಂಕೇಶ, ವೃಷಖಾತಕುಂಡ, ಹಂಸೇಶ್ವರ, ತಿಲಾದ, ವಾಸವೇಶ್ವರ, ಕೋಟೀ 
ಶ್ವರ, ಅಲಿಕಾತೀರ್ಥ, ವಿಮಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥ, ಇವುಗಳಿರುವುವು. 

೧೦೭-೧೦೯. ಮಹರ್ಷಿಗಳೆ! ನಾನು ಹೀಗೆ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ತೀರ್ಥ 
ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮುನಿಯು ಸಾಧುಗಳ ಅಲಂಕಾರ 
ಕ್ವಾಗಿಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನರ್ನುದಾತಟಿನೆಂಬ ದಾರದಿಂದ 
ರಚಿಸಿ ನರ್ಮದಾನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೋಯಿಸಿದ ಈ ತೀರ್ಥಾವಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರು 
ತ್ತಾನೆ. ಪಾಪಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಈ ತೀರ್ಥಾವಳಿಯು ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ 
ಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲರ್ಹವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಒಂದುಸಾರಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು 
ದಿನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. | | 

೧೧೦. ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ತ್ರಿಕಾಲ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು 
ತಿಂಗಳ ಪಾಪವೂ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜನಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ 
ಪಾಪವೂ, ಒಂದುವರ್ಷ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪಾಸವೂ ಪರಿಹಾರ 
ವಾಗುವುದು. | 

೧೧೧. ಶ್ರಾದ್ದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭೋಜನಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ 
ಮುಂದೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ತೀರ್ಥಾವಲಿಯನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಗಯಾಶಾ.ದ ದ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದು. | ದ್ 



ತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿ ಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೩್ಬಕಿತಿ 

ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಚ ದೇವಾನಾಂ ಶ್ರ ದ್ಹಯಾ ಪುರತಃ ಪಠನ್ । 
ಪ್ರೀಣಯೇತ್ಸ ರ್ವದೇವಾಂಶ್ಚ ಪುನಶ ಸಕಲಂ ಕುಲಂ H ೧೧೨ ೧ 
ವನಂ ತೀರ್ಥಾವಲಿಃ ಪುಣ್ಯಾ ರೇವಾತೀರದ್ದ ಯಾಶ್ರಿತಾ । 
ಮಯಾ ಸ್ಟೆ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮುನಿಕ್ರೆ ೇಷ್ಠಾಸ್ತಥೈನ ಫಉುತಾಂನಘಾಃ 1 ೧೧೩ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾಂದೇ ಮಹಾಪ್ರರಾಣೆೇ ಐಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರಾ,೦ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಹಂಚಮೇ ಆವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯ ಕೀನಾಖಂಡೇ 

44 ಶೀರ್ಥಾವಲಿಕಥನಂ 3? ನಾಮ ಕ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿ ಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೧೧೨. ಸೂಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿ ನಂದ ಇದನ್ನು 

ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳು ವರು... ಸಮಸ್ತ ಕುಲಗಳೂ 
ಗ | 

೧೧೩. ಮುನಿವರ್ಯರೆ! ನಾನು ಹೀಗೆ ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಎರಡು ದಡ 

ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ತೀರ್ಥಾವಲಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ಶ್ಣೊ €ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರ | 
e ಸ್ತಾಂದಮು ಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ಮ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

" ಶ್ರೀರ್ಥವಲಿಕಥನ:`ನೆಂಬ 
ಇನ್ನೂರನಮೂನತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಂಗಿದುದು 

(೮ 



[ ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥೈಕತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿತತತನೋಧ್ಯಾಯಃ 
೪ 

¥ 

ತೀರ್ಥಸಂಖ್ಯಾಪರಿಗಣನವರ್ಣನಂ 

ಶ್ರೀ ಸೂತ ಉವಾಚ :-- 

ತಥೈನ ತೀರ್ಥಸ್ತಬಕಾನ್ ವಕ್ಳೆ ಕ್ಲೇ ಹಮೃಹಿಸತ್ತಮಾಃ । 
ಯೈಸ್ತು ತೀರ್ಥಾನಲೀಗುಂಫಃ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೆ ಎರೇಕತಃಕೃತಃ 1 ೧॥ 
ನಿಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದಸ ನೂ ಶುಭಃ । 
ಮೃಕಂಡುತನಯಃ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾಹ ಷಾರ್ಥಾಯ ಪೃ ಚ್ಛ ತೇ 1೨॥ 
ಯಥಾ ತಥಾಹಂ ವಕಾ ಸ್ಸ್ಯ್ಯಾನಿಂ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸ ಸ ಬಕಾನಿದ 

ಶಿವಾಂಬುಸಾನಜಾ ಪುಣ್ಯಾ ರೇವಾ ಕಲ್ಪಲತಾ ಕಿಲ 1 ೩.॥ 
ತೀರದ್ವಯೋದ್ಧೂ ತತೀರ್ಥಪ್ರಸೂನೈಃ ಪುಷ್ಪಿತಾ ಶುಭಾ | 
ಯತ್ತು. ಣಿ ಗಂಧಲಕ್ಟ್ಚ್ಯಾನೆ ವೈ ತೈಲೋಕ್ಕ ೦ ಸುರಭೀಕೃತಂ 1 ೪॥ 
ತತ್ಪುಷ್ಟ ಮಕರಂದಸ್ಯ ರಸಾಸ್ಟಾದವಿದುತ್ತಮಃ । 

ಭ್ರ ಸುರ ಖಲು ಮಾರ್ಕಂಜೋ ಮುನಿರ್ಮತಿಮತಾಂ ವರಃ !೫॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 

ತೀರ್ಥಸಂಖ್ಯಾಪರಿಗಣನವರ್ಣನ 

೧. ಶ್ರೀ ಸೂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ಮುನಿವರ್ಯರೆ! ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೆ 
ಹೇಳಿದ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ತೀರ್ಥಸ್ತಬಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. 

೨. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ. ನಿಭಾಗಿಸಿದ ಆನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುನ ಈ ತೀರ್ಥ 
ಸ್ತಬಕವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ 
ಹೇಳಿರುವನು. 

೩-೪. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ತೀರ್ಥಸ್ತ ಬಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ಶಿವ 
ನೆಂಬ ಅಂಬುಪಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನರ್ಮದೆಯೊಬ ಕಲ ವೃಕ್ಸವು ಎರಡು 
ದಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥಗಳೆಂಬ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ವೆಂಬ ಗಂಧ 
ಸಮ್ಮ ದ್ವಿ ಯಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುವಾಸನೆಗೊಳಿಸಿತು. 

೫ ಆ ಪುಷ್ಪದ ಮಕರಂದದ ರಸಾಸಾ ್ರಿದಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾದ 
ಜಾ 2್ಲಾನಿಯಾದ ಮಾರ್ಕಂಜೇಯಮುನಿಯು ಭ ಮರದಂತಿರುವನು.. 



ಏಕತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂ€ಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೩೫ 

ತತ್ಪುಷ್ಟಮಾಲಾಂ ಹೃದಯೇ ತೀರ್ಥಸ್ತಬಕಚಿತ್ರಿ ತಾಂ । 
ದಧಾತಿ ಸತತಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ಮುನಿರ್ಭೃಗುಕುಲೋದ್ವಹಃ | 

ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ಮಬಕಸಂಸ್ಥಾನಂ ನಳ್ಸ್ಟ್ಯೇಂಹಮೃಷಿಸತ್ತಮಾಃ Nan 
ಓಂಕಾರತೀರ್ಥ ಮಾರಭ್ಯ ಯಾವತ್ಪಶ್ಚಿಮಸಾಗರಂ | 

ಸಂಗಮಾಃ ಪಂಚತ್ರಿಂಶದ್ಟೈ ನದೀನಾಂ ಹಾಪನಾಶನಾಃ len 

ದಶೈಕಮುತ್ತರೇ ತೀರೇ ಸ ತ್ರಿನಿಂಶತಿ ದಕ್ಷಿಣೇ । 
ಸಂಚತ್ರಿಂಶತ್ತಮಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ರೇನಾಸಾಗರಸಂಗಮಃ ॥ ೮॥ 
ಸಂಗಮೈಃ ಸಹಿತಾನ್ಯೇನಂ ರೇವಾತೀರದ್ವ್ಧಯೇಪಿ ಚ | 

ಚತುಃಶತಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ Hen 
ತ್ರಿಶತಂ ಶಿನತೀರ್ಥಾನಿ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಸಮನ್ನಿತಂ | 

ತತ್ರಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಶೋ ವಳ್ಫ್ಯೇ ಶೃಣುಧ್ಧ್ವಂ ತಾನಿ ಸತ್ತಮಾಃ IH ೧೦॥ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರತೀರ್ಥಾನಿ ದಶ ತೇಷು ಮುನೀಶ್ವರಾಃ । | 

ದಶಾದಿತೃಭವಾನ್ಯತ್ರ ನವೈವ ಕಸಿಲೇಶ್ವರಾಃ | I ೧೧ ॥ 

ಸೋಮಸಂಸ್ಥಾಪಿತಾನ್ಯಷ್ಟ್ ತಾವಂತೋ ನರ್ಮದೇಶ್ವರಾಃ । | 

ಕೋಟಿತೀರ್ಥಾನ್ಯಥಾಷ್ಟೌ ಚ ಸಪ್ತ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರಥಾ ll ೧೨ ॥ 
ನಾಗೇಶ್ವರಾಶ್ಚ ಸಪ್ರೈವ ರೇವಾತೀರದ್ವಯೇಿ ತು | | 
ಸಪ್ಕೈವ ವಹ್ದಿನಿಹಿತಾನ್ಯಥಾಸ್ಕಾವರ್ತಸಸಪ್ತಕಂ 1 ೧೩ ॥ 

೬, ಭೃಗುವಂಶಜಾತನಾದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮುನಿಯು ತೀರ್ಥಗಳೆಂಬ 
ಬಕದಿಂದ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ಆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವನು. Ad ಲ್ಸ 

ದರ ಸ್ತಬಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವೆನು. 

೭. ಓಂಕಾರತೀರ್ಥವನ್ನಾರಂಭಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಪಾಪವನ್ನು 

ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂವತೈದು ನದಿಗಳ ಸಂಗಮಗಳಿರುವುವು. 

೮-೧೦. ಆ ನರ್ಮದೆಯ ಉತ್ತರದಡದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಥಗಳು, 

ದಕ್ಷಿಣದಡದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ತ್ತಮೂರ ತೀರ್ಥಗಳು, ಮೂವತೈದು ಸಂಗಮಗಳು, 
ಮುನ್ನೂರಮೂವತ್ತಮೂರು ಶಿವತೀರ್ಥಗಳು ಹೀಗೆ ನಾನೂರು ತೀರ್ಥಗಳು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 

೧೧-೨೫. ಮುನಿವರ್ಯರೆ! ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರತೀರ್ಥ 

ಗಳು, ಹತ್ತು ಆದಿತ್ಯತೀರ್ಥಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಕಪಿಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಗಳು, ಎಂಟು 

ಸೋಮತೀರ್ಥಗಳು, ಎಂಟು ನರ್ಮದೇಶ್ವರತೀರ್ಥಗಳು, ಎಂಟು ಕೋಟಿತೀರ್ಥ 

ಗಳು, ಏಳು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತೀರ್ಥಗಳು, ಏಳು ನಾಗೇಶ್ವರತೀರ್ಥಗಳು, ಏಳು 

ಅಗ್ಫಿತೀರ್ಥಗಳು, ಏಳು ಆವರ್ತಗಳು, ಐದು ಕೇದಾರೇಶ್ವರತೀರ್ಥಗಳು, ಐದು 

ಸ 

ಅ 



ಬದಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಲಾಂದಮಹಾಪ್ರರಾಣಂ ಳಿ 

ಕೇದಾರೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಾನಿ ಪಂಚ ಪಂಚೇಂದ್ರ ಜಾನಿ ಚ । 
ವರುಣೇಶಾಶ್ವ ಸಂಚೈನ ಸಂಚೈನ ಧನದೇಶ್ವ ರಾಃ 1 ೧೪ ॥ 
ದೇವತೀರ್ಥಾ ನಿ ಸೆಂಚ್ಛೆ ವ ಚೆತಾ ರೋನೈ ಯಮೇಶ್ವ ರಾಃ। 4 
ವೈವ್ಯನಾಥಾಶ್ಚ ಚತ್ಚಾ ಕಕ ತಾ ಕೋ ವಾಸರೇಶ್ವ ರಾಃ ॥ ೧೫॥ 
ಅಂಗಾರೇಶ | ರಶೀರ್ಥಾನಿ ತಾನಂತೆ (ವ ಮುನೀಶ್ಚ ರಾ | 
ಸಾರಸ್ವ ತಾನಿ ಚತ್ವಾರಿ ಚತಾ ಕೋ ದಾರುಕೇಶ್ಶ ರಾಃ Il ೧೬ ॥ 
ಗೌತಮೇಶ ತೀರ್ಥಾನಿ ತ್ರಿ "ಣೆ ರಾನೇಶ ಸೈರಾಸ್ತ್ರಯಃ | 
ಕಷಾಲೇಶ್ಶ ತೀರ್ಥಾನಿ ತ್ರಿ “ಣೆ ಹಂಸಕೃತಾನಿ ಚ 1 ೧೭ ॥ 
ತ್ರೀಣ್ಯೆ (ವ “ಮೋಕ ತೀರ್ಥಾನಿ ತ ತ್ರಯೋ ವೈ ನಿಮಲೇಶ್ವರಾಃ । 
ಸಹಸ್ತ ಯಜ್ಞ ತೀರ್ಥಾನಿ ತ್ರೀಣ್ಯೆ ಇವ ಮುನಿಕಬ್ರ ನೀತ್ noc 
ಭೀಮೇಶ ರಾಸ್ತ್ರಯಂಕ ಖಾ ತಾಃ ಸ ರ್ಣತೀರ್ಥಾನಿ ತ್ರೀಣಿ ಚ | 
ಧೌತಸಾಪದ್ವಯಂ ಸ್ರೋಕ ೦ ಕರಂಜೇಶದ್ಯ ಯಂ ತಥಾ Ta 
ಯುಣಮೋಜನತೀರ್ಥಂ ಜಿ ಹೇ ತಥಾ ಸ್ಪ ಂದೇಶ್ವ ರದ್ವಯಂ । | 
ದಶಾಶ್ವಮೇಧತೀರ್ಥೇ ದ್ವೇ ಸಂಡಿತೀರ್ಥದ್ದ ಯುಂ ದ್ದ ಜಾಃ ॥೨೦॥ 
ಮನ ಫೇಶದ್ವ ಯಂ ಚೈನ ಭೃಗುತೀರ್ಥದ್ದ ಯಂ ತಥಾ | | 
ಪರಾಶರೇಕ್ವ ಫಥ ದ್ಮೌ ಚ ಅಯೋಸೀಸಂಭವದೆ ಯಂ .: 1೨೧॥ 
ವ್ಯಾಸೇಶ ರದ್ದಯಂ" ಪ್ರೋಕ್ತ ೦ ಹಿತೃತೀರ್ಥದ್ದ ಯಂ. ತಥಾ | oo 
ನಂವಿಕೇಶ ೈರತೀರ್ಥೇ ದ್ವೇ ದ್ವೌ ಚ ಕೋಷೇಶ್ವ ರೌ ಸ್ಮೃೃತೌ 1 ೨೨ ॥ 

4 i 

ಇಂದ್ರತೀರ್ಥಗಳು, ಐದು ವರುಣೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಗಳು, ಐದು ಧನದೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥ 
ಗಳು, ಐದು ದೇವತೀರ್ಥಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಯಮೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಗಳು, ನಾಲ್ಕು 
ವೈದ್ಯೇಶ್ವರತೀರ್ಥಗಳು, ನಾಲ್ಬು. ವಾನರೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಾರೇಶ್ವ ರ 
ತೀರ್ಥಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಸಾರಸ್ತ ಸ್ವತತ್ನೀರ್ಥಗಳು, ನಾಲ್ಕು ದಾರುಕೇಶ. ರತೀರ್ಥಗಳು, 
ಮೂರು ಗೌತಮೇಶ್ವ _ರತೀರ್ಥಗಳ್ಳು ಮೂರು ರಾಮೇಶ್ವ ್ರರತೀರ್ಥಗಳ್ಲು,. ಮೂರು 
ಹಂಸಕೃತವಾದ ಕಸಾಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಗಳು, ಮೂರು ಮೋಕ್ಷ ಶ್ಸತೀರ್ಥಗಳು, 
ಮೂರು ವಿಮಲೇಶ್ತ ರ ತೀರ್ಥಗಳು, ಮೂರು ಸಹಸ್ರ ಯಜ್ಞ ಸ ತೀರ್ಥಗಳು, ಮೂರು 
ಭೀಮೇಶ್ತ ರತೀರ್ಥಗಳು, ಮೂರು . ಸ್ವರ್ಣತೀರ್ಥಗಳ್ಳು ಎರಡು .ಧೌತಪಾಸ 
ತೀರ್ಥಗಳು, . ಎರಡು. ಕರಂಜೇಶತೀರ್ಥಗಳು, ಎರಡು ಖುಣಮೋಚನತೀರ್ಥ 
ಗಳು, . ಎರಡು. ಸ್ವಂದೇಶ್ವರತೀರ್ಥಗಳು, ಎರಡು. :ದಶಾಶ್ಚಮೇಧತೀರ್ಥಗಳು, 
ಏರಡು ನಂದಿತೀರ್ಥಗಳು,. ಎರಡು ಮನ್ಯಥೇಶತೀರ್ಥಗಳ್ಲು,. ಎರಡು ಭೃಗು 
ಷಿರ್ಥಗಳ್ಳು, ಎರಡು ಪರಾಶರೇಶ್ವ ಶರತೀರ್ಥಗಳು, ಎರಡು ಆಯೋನಿಸತೀರ್ಥಗಳ್ಳು 



ಏಕತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋ6ಧ್ಯಾಯಃ '೧ಿಪ್ಲಿವ್ಲಿವಿ 

ಮಾರುತೇಶದ್ವ ಯುಂ ತದ್ದ ದಾ ಎ ಚ ಜಾ ಿಲೇಶ್ವರೌ ಸ್ಮ್ಮ ತೌ! | 
ಶುಕ ಟ ತೀರ್ಥದ್ದ ಯಂ ಪುಣ್ಯ ಮಸ ರೇಶದ್ದ "ಯಂ “ತಥಾ” “1241 
ಪಿಪ್ಪ "ಲೇಶ ರತೀರ್ಥೆೇ ದ್ವೇ 'ಮಾಂಡನ್ಯೆ ಶ್ರ ರಸಂಜ್ಞೆ ತೇ । 
ದ್ವೀಸೇಶ್ವ 'ಕಡ್ಡಯಂ ಚೆನ ಪಾ ಪ್ರಾಹ ತದದ ಗೊದ್ಯಹಃ | 
ಉತ್ತ ಕೇಶ ರತೀರ್ಥಿೀ ದೆ € ಅತೋಕೇಕಡ್ಲೆಯಾ 3 ತಥಾ . I ೨೪ ॥ 
ದೇ ಯೋಧನ ಪುರೇ ಚ್ದ ವ ಕೋಹಿಣೇತೀರ್ಶ ಕದ್ದಯಂ | 4. 
ಉಂಕೇಶ ಶೈರಡ್ವಂಯಂ ಖ್ಯಾ ತಮಾಖ್ಯಾ ನಂ ಮುನಿನಾ ತಥಾ 1 ೨೫ ॥ 
ಸೈ ಕೋನನಿಂತತಿಶತಂ ತೀರ್ಥಾನ್ಯೆ 4 ಶೋ ದ್ವಿಜಾಃ । | 
ಸಬಕೇಷು ಕೃತಂ ತೀರ್ಥಂ ದಿ ದ್ವಿಶತಂ ಕ ಚತುರ್ದಶಂ ॥ ೨೬ ॥ 
ತಿ ವಾನ್ಯೆ ತಾಸ ತೀರ್ಥಾನಿ ನೈಷ ಷ್ಠ ವಾನಿ ಚ ಸತ್ತಮಾಃ । 
ಶ ಬುದ್ಧ, ೦ ಪ್ರೋಚ್ಯ ಮಾನಾನಿ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಶಕ್ತಾ ನ ಚ ಕ್ರಮಾತ್. ॥೨೭॥ 
ಅಷ್ಟಾ ಖಂಶತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ವೈ ಷ್ಣ ವಾನ ್ರವೀನ್ಮು ನಿಃ 1 | 
ತೇಷು ವಾರಾಪತೀರ್ಥಾನಿ ಸಡೇನ ಮುಸಿಸತ್ತ. 'ಮಾಃ | ॥ ೨೮ ॥ 
ಚತ್ದಾರಿ ಚಕ ಕೃ ತೀರ್ಥಾನಿ ಶೇಷಾಣ್ಯಷ್ಟಾದಶೈನ ಹಿ । ೨.666. 

ವಿಷ್ಣುನಾಧಿನ್ನಿತಾನ್ಯೇನ ಪ್ರಾಹ ಪೂರ್ವಂ ನು ಕಂಡಜಃ ॥ ೨೯॥ 

ವೀರ್ಥಗಳು ಎರಡು ೫) ಎರಡು ಮಾನುತೇಶತ ರ್ಜ 
ಎರಡು. ಜಾಲೇಶ್ವರತೀರ್ಥಗಳ್ಳು: ಎರಡು ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥಗಳು, "ಬರಡು. ಅಪ್ಸರ 

ಸ್ಲೀರ್ಥಗಳು, ಎರಡು ನಿಸ ಲೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಗಳು, ಎರಡು ಮಾಂಡವೈೆ ಕ್ತ ರ 

ತೀರ್ಥಗಳು, ಎರಡು ದಿ ೀಷೇತ್ವ ರತೀರ್ಥಗಳು, ಎರಡು ಉತ ತ್ಲರೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಗಳು, 

ಎರಡು ಆಶೋಕೇಶತೀರ್ಥಗಳುು `ನರಡು ಯೋದನಪುರಗಳು.,. ಎರಡು ರೋಹಿಣೀ 

ತೀರ್ಥಗಳು, ಎರಡು ಲುಂಕೇಶ್ವ ರತೀರ್ಥಗಳು ಆಗಿರುವುವು. ನ 

೨೬-೨೭. ನೂರಹತ್ಕೊ ಅಭಿತ್ತು 'ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರಹದಿನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥ 
ಸಳನ್ನು ಸೇಂಸಿ ಕೈ ಕೆ:ವತೀರ್ಹಗುಜಚ ಫಗಳಾಗಿರುವುವು. “ನ್ನು ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಹೇಳುವ 

ವೃಷ್ಣ ವ,ಬಾ ಹ್ಮ , ಶಾಕ ಕೈತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. 

ಸ 2೮೯. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು: “ಮೈಷ್ಣ ವತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆರು : 'ವಾರಾಜತೀರ್ಥ 

ಗಳ್ಯೂಸಾಲ್ಯು: ಜತ ಕುತ ಣಗಳ ಅಗಿಕುವುವು. ಉಳಿದ ಹದಿನೆಂಟು, ತೀರ್ಥ 

ಗಳಲ್ಲಿ: ಸಾಕಾ ದ್ರಿ ಸುತ ರಿನೆ ತನಿಕುವನು' ಎಂಧು: ಹಂಜಿ. -ಮಾರ್ಕಂಜೇಯನು 

ಹೇಳಿರುತ್ತಾ ky ರದ 
ಗ 



೧ಿಪಪ್ಸಿಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಲ 

ತಥ್ಸೈೆನ ಬ್ರಹ ಣಾ ಸಿದ್ದೆ ತ್ ಸಪ್ತ ತೀರ್ಥಾನ್ಯನೀನದತ* । 

ತ್ರಿಷು ಚಬ ದ್ಯ ಣಃ ಪೂಜಾ ಬ್ರ ಹೆ ಮೇಶಾಶ್ಚ ತುರೋಪರೇ 

ಅಸ್ಟಾ ನಿಂಶಸ್ಮ ಯಾ ಖ್ಯಾತಾ ಯಥಾಸಂಖ್ಯಂ ಯಥಾಕ್ರಮಂ I ೩೦॥ 

ಏಿತತ್ಸವಿತ್ರಮತುಲಂ ಹ್ಯೇತತ್ಪಾಷಹರಂ ಪರಂ । 

ನರ್ಮದಾಚರಿತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಾಹಾತ್ಮ 39 ಮುನಿಭಾಷಿತಂ lH ೩೧॥ 
ಸೂತ ಉವಾಚ: 

ಏನಮುದ್ದೇಶತಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ರೇವಾತೀರ್ಥಕ್ರನೋ ಮಯಾ | 
ಯಥಾ ಸಾರ್ಥಾಯ ಸಂಕ್ಸೇಸಾನ್ಮಾರ್ಕಂಡೋ ಮುನಿರಬ್ರನೀತ್ ॥೩೨॥ 

ಅವಾಂತರಾಣಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ತೇಷು ಗುಪ್ತಾ ನ್ಯನೇಕಶಃ । 

ಯತ್ರ ಯಾವತ್ರ ಮಾಣಾನಿ ತಾನಾ ,ಕರ್ಣಯತಾನಘಾಃ | ೩೩ ॥ 
ಓಂಕಾರತೀರ್ಥನರಿತಃ ಸರ್ವತಾದನುರಂಕಟಾತ್ ] | 
ಕೊ ಶ್ರೀಶದ್ವಯೇ ಸರ್ವದಿಕ್ಸು ಸಾರ್ಧಕೋಟತ್ರ ಯಾ ಮತಾ 1 ೩೪॥ 
ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸಂಖ್ಯಯಾ ಸುಪ್ತ ಪ ಕ್ರಕಟಾನಾಂ, ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ । 
ಕೋಹಿರೇಕಾತು ತೀರ್ಥಾನಾಂ -ಕನಿಲಾಸಂಗನೇ' ಪ ಥಕ್ I ೩೫ ॥ 

೩೦. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ದಿ ್ಲಿಯನ್ಲೀಯುನ ಏಳು ಬ್ರಹ್ಮಕೀರ್ಥಗಳಿರುವುವು. 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ ಹ ಶನಿಗೆ ಪೂಜೆಯು ನಡೆಯುವುದು. ಉಳಿದ 
ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಗಳು ಬ್ರಹ್ಮೆ| ತೀರ್ಥಗಳು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಪ ದೃತ್ಯೆಂಟು 
ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 

೩೧. ಮುನಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಈ ನವ ರ್ಮದಾಚರಿತ್ರೆಯು ಸನಿತ ತ್ರವೂ, ಪಾಪ 
ನಾಶಕವೂ ಆಗಿರುವುದು. 

೩೨. ಸೂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :—ಮಾರ್ಕಂಡಮುನಿಯು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ 
ಸಂಕ್ಸೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಈ ರೇವಾತೀರ್ಥಕ್ರ ಮವನ್ನು ಸಂಕೆ ಶ್ಸೇಪವಾಗಿ 
ಹೇಳಿದ್ದೆ (ನೆ. 

೩೩. ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾದ ಮುನಿಗಳೆ! ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಾಂತರತೀರ್ಥ 
ಗಳು ಅಡಗಿರುವುವು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಥಗಳು ಅಡಗಿರುವುವು ಎಂಬುದನ್ನು 
ಕೇಳಿರಿ. 

| ೩೪. ಓಂಕಾರತೀರ್ಥದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಮರಕಂಟಕದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿ 
ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಬುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರೂವರೆಕೋಟ ತೀರ್ಥಗಳಿರುವುವು. 

೩೫. ಕಪಿಲಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಒಂದುಕೋಟ ತೀರ್ಥಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿರು 
ವುವು. 



ಏಕತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾ ಯಃ ೧೩೩೯ 

ಅಶೋಕವನಿಕಾಯಾಶ್ಚ ತೀರ್ಥಂ ಲಕ್ಸ ಅಪ್ರ ತಿಹ್ಮಿತಂ । 
ಶತಮಂಗಾರಗರ್ತಾಯಾಃ ಸಂಗಮೇ. ಮುನಿಸತ್ತ ಮಾಃ ॥ ೩೬ ॥ 
ತೀರ್ಥಾನಾಮಯುತಂ ತದ್ಧ ತ್ಳುಬ್ಹಾಯಾಃ ಸಂಗಮೇ ಸ್ಥಿತಂ 
ಶತಂ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಯಾಃ ಸಿಂಗನ ಸಮವಸ್ಥಿ ತಂ ॥ ೩೭ ॥ 
ತೀರ್ಥಾನಾಮಹಷ ಶಷಷ್ಟಿಶ್ಚ ನಿಶೋಕಾಸಂಗಮೇ. ಸ್ಥಿತಾ 
ತಥಾ ಸಹಸ್ರಂ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸಂಸ್ಥಿ ತಂ ವಾಗುಸಂಗಮೇ ॥ ೩೮ ॥ 
ಶತಂ ಸರಸ! ಸತೀಸಂಗೇ ಶುಕ ! ತೀರ್ಥೇ ಶತದ್ವ ಯಂ | 
ಸಹಸ ಸ್ರಂ ನಿಷು ತೀರ್ಥೇಷು. ಮಾಹಿಷ ತ್ಯಾಮಥಾಂಯುತಂ ॥ ೩೯ ॥ 
ಶೂಲಭೇಜೇ ಚ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸಾಗ್ರಂ ಲಕ್ಷ © ಸಿ ತೆಂ ದ್ವಿಜಾಃ । 
ದೇವಗ್ರಾ ವೇ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ತೀರ್ಥಾನಾ ೦ ಮುನಿಕೆಬ್ರ ನೀತ್ ॥೪೦॥ 
ಲುಂಕೇತ್ಯ ರೇ ಚ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸಾಗ್ರಾ ಸಪ್ತಶತೀ ಸಿ ತಾ । 
ತೀರ್ಥಾನ್ಯ ಷ್ಟೊ ೀತ್ಕರಶತಂ ಮಣಿನದ್ವಾ ಶ್ತ ಸಂಗಮೇ" | 
ವೈ ದ್ಯ ನಾಡೇ ke ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಶತಮಷೂ, ಧಿಕಂ ವಿದುಃ 1 ೪೧॥ 
ಏನಂ ತಾವತ ಶ್ರಮಾಣಾನಿ ತೀರ್ಥೇ ಕುಂಭೇಶ್ವ ರೇ ದ್ವಿಜಾಃ । 
ಸಾಗ್ರಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಚ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸ್ಥ ತಂ ರೇಪೋರಿಸಂಗಮೇ 1 ೪೨ ॥ 
ತತಕ್ಲಾ ಸ್ಯ ನಿಕಾನಿ ಸ್ಕುರಿತಿ ಮಾರ್ಕಂಡಭಾಸಿತಂ | 
ಅಷ್ಟಾ $ ಶೀತಿ ಸಹಸ್ರಾ "8 ವ್ಯಾಸದಿ ್ಸೀಪಾಶ್ರಿತಾನಿ ಚ I ೪೩ ॥ 
ಸಂಗಮೇ ಚ ಕರಂಜಾಯಾಣ ಸ್ಸ ತಮಷ್ಟೊ, ೀತ್ತರಾಃಯುತಂ | 
ಏರಂಡೀಸಂಗಮೇ ತದೃತಿ ಶ್ರೀರ್ಥಾನ್ಯ ಷ್ಬಾ ನಕಂಶತಂ 1 ೪೪ ॥ 
ಧೂತಪಾಹೇ ಚ- ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸನಿ ರಸ್ಟಾ :ಧಿಕಾ ಸ್ಥ ತಾ। 
ಸ ಂದತೀರ್ಥೇೇ ಶತಂ ಪುಣ್ಯಂ ತೀರ್ಥಾನಿ ಮುನಿರುಕ್ತ ಮಾನ್ ॥ ೪೫ ॥ 

೩೬-೪೮. ಅಶೋಕವನಿಕಾತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷತೀರ್ಥಗಳೂ, ಅಂಗಾರಗರ್ತಾ 
ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೂರು ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಕುಬ್ಹಾಸಂಗಮ ದಲ್ಲಿ ಆಯುತತೀರ್ಥಗಳ್ಳೂ 
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೂರು ತೀರ್ಥಗಳೂ, ವಿಶೋಕಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿ 
ಅರುವತ್ತೆ ಟು ತೀರ್ಥಗಳೂ, ವಾಗುಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ತೀರ್ಥಗಳೂ, 
ಸರಸ್ವತೀಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೂರು ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು 
ತೀರ್ಥಗಳೂ, ನಿಷ್ಣುತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಮಾಹಿಷ ಒತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಯುತತೀರ್ಥಗಳೂ, ಶೂಲಭೇದದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಬತೀರ್ಥಗಳೂ, ದೇವಗ್ರಾಮದ( 
ಸಾವಿರ ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಲುಂಕೇಶ್ವ ರದಲ್ಲಿ ಏಳನೂರು ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಮಣಿನದೀ 
ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ತೀರ್ಥಗಳೂ. ವೈದ್ಯನಾಥದಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ತೀರ್ಥ 
ಗಳೂ, ಧೂತಸಾಸದಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತೆಂಟು ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಸ್ಪಂದತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೂರು 



೧೭೪೦ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂ ದಮಹಾಪುರಾ 

ಕೋಹನೇಶೇ ಚ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಷಜ್ಬ ರಷ್ಟಾ ಧಿಕಾ ಸ್ಥಿ ತಾ|. | 
ಸಾರ್ಧಕೋಟೀ ಚ ಶೀರ್ಥಾನಾಂ ಸಿ ಸತಾ ಇಪ ಕೋಕೆಲಾಪುಕೇ NOE N 
ಉಾಮುಕೇಶ ನತರ ಸಹಸ್ರಂ ಸಾಗ್ರ ಮುಕ್ತ ವಾನ್ । ೫. 
ಅಸ್ಮಾಹಕೇ ಸಹಸ್ರಂಚ ತೀರ್ಥಾಸಿ ನಿವಸಂತಿ ಹ ೧ ಭ1೪೭.॥ 
ಲಕ್ಸಾ ಷ್ಠ ಕೆಂ ಸಹಸೆ ಸ್ರೀದ್ವೇ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ಥೇ ದಿ ಜೋತ್ತಮಾ |: 
ತೀರ್ಥಾನಿ ಕಥಯಾನುಸ ಪುರಾ ಸಾರ್ಥಾಯ ಭಾರ್ಗವಃ. ॥೪೮॥ 
ಶತಮಷ್ಟಾಧಿಕಂ ಪ್ರಾಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸಂಗನೇಷುಚ । ೩ 
ನದೀನಾಮನಶಿಷ್ಟಾ ಸಾಂ ಕಾಷೇರೀಸಂಗನುಂ ನಿನಾ I YF 
ಹಾವೇರ್ಯಾಃ ಸಂಗಮೇ ವಿಪ್ರಾಃ ಸ್ಥಿ ತಾ ಸಂಚಶತೀ ತಥಾ | 
ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಪರ್ವಸು ತಥಾ ನಿಕೇಷೋ ಮುನಿನೋದಿತಃ . ॥ ೫೦॥ 
ಮೋಕ್ಸತೀರ್ಥಂಹಿ ಸತ್ರಾಹುಃ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಶ್ರಿ ತಂ | 
ಭೃಗೋಃ ಕೆ ಶ್ಸೇತ್ರೇ ಚ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಕೋಟರೇಕಾ ಸಮಾಶ್ರಿತಾ ॥ ೫೧ ॥ 
ಸಾಧಿಕಾನಾನು ಸತ್ರ ೇಷ್ಮಾ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ತೋ ಹಿ ಕೋ ಭವೇತ್ 44 
ಸರ್ವಾನಮರಾಕ್ರ ಯಂ ಪ್ರೋಕ ೦ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಶ್ರ ಯಂ ತಥಾ ॥ ೫೨ ॥ 
ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಖ್ಯಾತಂ ಪೂಜಿತಂ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಂ ೧ 1 
ಭಾರಭೂತ್ಯಾ ಚ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸಿ ಸ್ಥಿತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ ॥೫೩॥ 

ಚಾ ಅಕೋ ಲಾ ಜಾವ ರ್ 

ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಕೋಹನೇಶದಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತೆ 5 ಟುತೀರ್ಥಗಳದಿ ಕೋರಿಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 
ಒಂದುವರೆ ಕೋಟ ತೀರ್ಥಗಳೂ, ರಾಮಕೇಶವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾನಿರ ತೀ ರ್ಥಗಳೂ, 
ಅಸ್ಮಾಹೆಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ' ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಶುಕ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಐಂಟುಲಫ್ಸ್ಸ ಎರಡು 
ಸಾವಿರ ತೀರ್ಥಗಳೂ ಇರುವುವು; ನಿಂದು ಹಿಂದೆ | ಮಾರ್ತಂಡೇಯನು ಯುಧಿಸ್ಠಿ ರ 
ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. . ಮ 

ರ. ಕಾನೇರೀಸಂಗಮವನ್ನು ಚಿಟ್ಟು: ಉಳಿದೆ ನದಿಗಳ. ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ 
ಪ ನ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೂರೆಂಟು ತೀರ್ಥಗಳಿರುವುವು. ಎಂದು: ಹೇಳಿದ್ದಾ ಶೆ | 

೫೦.. ವಿಪ್ರರೆ! ಕಾವೇರೀಸಂಗಮದಲಿ. 2 ಐನೂರು ತೀರ್ಥಗಳಿವೆ ಮುನಿಯು 
ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ವಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾಕೆ... ಸ 

೫೧-೫೩. ಪುರಾಣಪುರುಷಾಶ್ತಿ ತವಾಡೆ' ತೀರ್ಥವನ್ನು 'ನೋಕ, ತೀರ್ಥವನ್ನು 
ವರು. ಭೃಗುಕ್ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದುಕೋಟಿ: 'ತೀರ್ಥಗಳಿರುವುವು..  ಹುಷಿವರ್ಯಕೆ! 
ದ ಹೇಳಲು ಯಾವನು: ಶಕ. ಕೃನಾಭಾನು.: ಆದು ಸಕಲ: ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, 

ಗಗಳಿಗೂ...-ಅಶ್ರಯತ್ರಾ, -.ತ್ರಿ ತ್ರಿಭುವತದನ್ಲಿರ ನಿಖಾ ತವೂ,'- ಸಿದ್ಧ 
ಈಗಿರುವುದು. -: '`ಭಾರಭೂತಿಯಲ್ಲಿ: ಕೂಕೆಸಿಟು-: ತೀರ್ಥಗಳೂುವುಂ ವ್ರ. 



ಏಕತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಡಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೪೧, 

ಅಕ್ರೂರೇಶ್ವರತೀರ್ಥೇ ಚ ಸಾರ್ಧಂ ತೀರ್ಥಶತಂ ಸಿ ತಂ | 
ನಿಮಶೇಶ್ವ ಕತೀರ್ಕೇತು ರೇನಾಸಾಗರಸಂಗನೇ | 
ದಶಾಯುತಾನಿ ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಸಾಧಿಕಾನ್ಯಬ ಪ್ರವೀನ್ಮು ನಿಃ ॥ ೫೪ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀತಿಸಾಹಸ್ರಾ ೬0೦ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೆೋ ಅವಂ ತ್ರಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನಾಖಂಡೇ 

66 ತೀರ್ಥ ಸಂಖ್ಯಾಷರಿಗಣನನರ್ಣನಂ 3 

ನಾಮೈಕತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಂಧ್ಯಾಯಃ 

೫೪. ಅಕ್ರೂರೇಶ್ವರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೂಕೈವತ್ತು ತೀರ್ಥಗಳೂ, ರೇವಾಸಾಗರ 
ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುನ ನಿಮಲೆ ಶ್ವ ರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದುಲಕ್ಸ್ನ ತೀರ್ಥಗಳೂ ಇರುವುವು 
ಎಂದು ಮುನಿಯು ಹೇಳಿರುತ್ತಾ ನೆ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊ ೦ದುಸಾನಿರ ಶ್ಲೊ «ಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಪ್ರಸಿ ದೃವಾದ 
ಶ್ರೀ ಸ್ಪಾ ) ೦ದಮಹಾಪುರಾಣದ. ಐದನೆಯ 'ಅನಂತ್ಯ ಖಂಡದ ಮೂರನೆಯ ರೇವಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 

44 ತೀರ್ಥ ಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿಗಣನ ನವರ್ಣನ ನೆಂಬ | ' 

ಇನ್ನೂ ರಮೂನತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುಡು 



| ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಅಥ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ 

ರೇವಾಖಂಡಪುಸ್ತ ಕದಾನಾದಿಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವರ್ಣನಂ 

ಸೂತ ಉವಾಚ :-- 

ಇತಿ ವಃ ಕಥಿತಂ ನಿಷ್ರಾ ಕೇಪಾಮಾಹಾತ್ಮ 3ವಮುತ್ತೆಮಂ | 
ಯಥೋಹದಿಷ್ಟಂ ಸಾರ್ಕಾಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೇನ ನೆ ನೈ ಪುರಾ ॥೧॥ 
ತಥಾ ತೀರ್ಥಕದಂಬಾಶ್ಚ ತೇಷು ತೀರ್ಥನಿಶೇಷತಃ | 
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಮಯಾ ಖ್ಯಾತಾ ಯಥಾಸಂಖ್ಯಂ ಯಥಾಕ್ರಮಂ ॥೨॥ 
ಏತತ್ಪನಿತ್ರಮತುಲಂ ಹ್ಯೇತತ್ಪಾ ಪಹರಂ ಸರಂ' | 
ನರ್ಮದಾಚರಿತಂ ಪುಣ್ಯ ಕೆ ಮಾಹಾತ್ಮ 59 ಮುನಿಭಾಷಿತಂ 1೩॥ 
ಸಪ್ತಕಲ್ಪಾನುಗೋ ನಿಪ್ರೋ ನರ್ಮಶಾಯಾಂ ಮುನೀಶ್ವರಾಃ । 
ಮ ) ಕೆಂಡತನಯೋ ಧೀಮಾನ್ ಪರಮಾರ್ಥನಿದುತ್ತ ಮಃ | ೪ 
ಸಂಸೇನ್ಶ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಿ ನದೀಃ ಸರ್ವಾಶ್ಹ ವೈ ಪುರಾ | 
ಬಹುಕಲ್ಪ ಸ್ಮರಾಂ ರೇವಾಮಾಲಕ್ಷ್ಯ್ಯ ಶಿವದೇಹಬಾಂ 1 ೫॥ 
ಮೇ ಕಲೇತಿ' ಚ ಶರ್ವೋಕ್ತಾಂ ಶರಣಂ ಶರ್ವಜಾಂ ಯಯಾ | 
ಅಜರಾಮುಮರಾಂ ದೇನೀಂ ದೈತ್ಯಧ್ಯಂಸಕರೀಂ ಪರಾಂ 1 ೬ ॥ 

ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ 
ರೇವಾಖಂಡಪುಸ್ತ ಕದಾನಾದಿಮಾಹಾತ ಒತನರ್ಣನ 

೧. ಸೂತಮು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:--ನಿಪ ನ್ರರೆ! ಹಿಂದೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು 
ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದಂತೆ "ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರೇನಾ 
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. 

೨. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ರಮವನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 

೩. ಮುನಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಈ ನರ್ಮದಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೈೆಯು ಪವಿತ್ರವೂ, 
ಪಾಸನಾಶಕವೂ, ಅಸದ ೈಶವೂ ಆಗಿರುವುದು. 

ಲ, ಮುನಿವರ್ಯರೆ! ಏಳು ಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದವನೂ, 
ಬುದ್ಧಿ ವಂತನೂ, ಬ್ರಹ್ಮೆಜ್ಞಾ ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆ ಕ್ರೀಷ್ಠನೂ ಆದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು 
ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳನೂ WU ಸಮಸ್ತ ನದಿಗಳನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿ ಅನೇಕ ಕಲ. ಸ ಸ್ಮರಣೆಯುಳ್ಳ 
ವಳೂ, ಶಿವನ ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟ ದವಳೂ, ಶಿವನಿಂದ ತನ್ನೊಂದು ಕಲೆಯೆಂದು 
ಹೇಳಲ್ಪ ಟ್ರವಳೂ , ಜರಾಮರಣವಿಲ್ಲದವಳೂ, ಬ್ಬೆ ತ್ಯನಾಶಕಳ್ಕೂ ಅತಿ ವೈಭವದಿಂದ 



ದಾ ತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೪೬೭ 

ಮಹಾನಿಭನಸಂಯುಕ್ತಾ ೦ ಭವಘ್ಸೀಂ ಭವಜಾಹ್ನ ನೀಂ | 
ತಸ್ಯಾ ಮಾಬಧ್ಯ ಸತೆ ಫ್ರೇಮ' ಜಾತಃ ಸೋಂಪ್ಯ ಜರಾಮರಃ len 
ಷಷಿ ತೀರ್ಥಸಹಸ್ಪಾ. ಚೆ ಷಸ್ಮಿಕೋಟ್ಯ ಶ್ರ ಸತ್ತ ಮಾಃ । 
ವ್ಯ ವಸ್ಥಿ ತಾನಿ ರೇವಾಯಾಸಿ ಬರಯ" ಸ್ಟ ಸದೇ ಪದೇ en 
ಸರಿತಃ “ಸರಿತಃ ಸಂತಿ ಸತೀರ್ಥಾಸ್ತು ಸಹಸ್ರ ಶಃ । 
ನ ತುಲಾಂ ಯಾಂತಿ ಕೇನಾಯಾಸ್ತಾ ಶ ಮನ್ಯೇ ಮುನೀಶ್ರಿ ರಾಃ HFN 
ಏತದ್ಧಃ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಯತ ಶ್ಸೃಸ್ಟಮಖಲಂ ದ್ವಿಜಾಃ । 
ಯನ” ಒಹೇಶಮುಖಾಚ್ಚು ತ್ಕಾ ನಾಯುರಾಹ ಯಷೀನ್ ಪ್ರತಿ ॥೧೦॥ 
ತದ್ದನ್ನೆ ಕಂಡತನಯೊಭಷ ಸುಭೂಯಾಖಿಲಾಂ ನದೀಂ । 
ಸತೀರ್ಥಾಂ ಸದಶಃ ಪ್ರಾ ಹ. ಸಾಂಡುಪುತ್ರಾ ಯ ಪಾವನೀಂ "Hoon 
ಏತಚ್ಚ ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ “ಕೆ ಕೇಪೇಣ ದಿ  ಜೋತ್ತ ಮಃ | - 
ಸರ್ಮದಾಚರಿತಂ ಪ ಪುಣ್ಯಂ ತ ಶ್ರೀಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಂ 1 ೧೨ ॥ 
ಕಿಮನ್ಯೈಃ ಸರಿತಾಂ ತೋಯ್ಯೆಃ ಸೇವಿತೈಸ ಸಹಸ್ರ 
ಯದಿ ಸಂಸೇವ್ಯ ತೇ ತೋಯಂ ಕೀನಾಯ KM 1 ೧೩ 1 

ಕೂಡಿದವಳೂ, ಸಂಸಾರದುಃಖನಾಶಕಳೂ, ಭವಜಾಹ್ನವಿಯೂ (ಶಿವಗಂಗೆಯೂ) 
ಆದ ರೇನಾನದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮರೆಹೊಕ್ತನು. ಅವನು ಅವಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಮಾಡಿ ಜರಾಮರಣರಹಿತನಾದನು. | 

೮. ಈ ನರ್ಮದಾನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತುಕೋಟ 
ಅರುನತ್ತುಸಾವಿರ ತೀರ್ಥಗಳಿರುವುವು. 

೯. ಮುನಿವರ್ಯರೆ! ಆ ತೀರ್ಥದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಸಾವಿರಾರು 
ತೀರ್ಥಗಳೂ ರೇವಾನದಿಯ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 
೧೦. ದ್ವಿಜರೆ! ವಾಯುವು ಮಹೇಶನ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿ ಖುಷಿಗಳಿಗೆ 

ಹೇಳಿದ ಈ ನರ್ಮದಾ ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆ. 
೧೧. ಅದರಂತೆಯೇ ಮೃ ಕಂಡುವಿನ ಮಗನಾದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ 

ಮುನಿಯು ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೂ, ಪವಿತ್ರವೂ ಆದ ನರ್ಮದಾನದಿ 
ಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಯುಧಿಷಿ ರಥಿಗೆ ಪದಶಃ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

೧೨. ದ್ವೀ ಜವರ್ಯರೆ! ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಭವಾದ ಪುಣ್ಯ ಕರ 
ನಾದ ನರ್ಮದಾಚರಿತ್ರಿ ಯನ್ನು ಸಂಕ್ಸ್ (ಪವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆ. 

೧೩. ಸಾಸನಾಶಕವಾದ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ನೀರನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇತರ 
`ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುವರಿಂಜೇನುಪ್ರಯೋಜನ? 



ದ್ನ ಭನ ಶಿ ಸ್ಪ್ರಾಂ ದಮಹಾಪುರಾಣಂ ಡಿ ಇ 

ಮೇಖಲಾಜಲಸಂಸೇವೀ ಮುಕಿ ಕ್ರಿ ಮಾಪ್ಲೋತಿ ಶಾಶ್ಚತೀಂ ' ' ॥೧೪॥ 
ಯಥಾ ಯಥಾ ಭಜೇನ್ಮ ರ್ತ್ಯೋ ಯದ್ಯ ದಿಚ್ಛ ತಿ ತೀರ್ಥಗಃ | 
ತತ್ತದಾಸ್ಟೊ ತಿ ನಿಯತಂ ಶ್ರ ದ ಯಾಂಶ್ರ ದ್ದ ಯಾಹಿ ಚ ॥ ೧೫ ॥ 
ಇದಂ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಿರಿದನಿವಂ” ಸಾಕ್ಟಾ ತ ಕೋ ಹರಃ । 
ಇದಂ ಬ ಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರಂ ಕೈ ವಲ್ಯ ೦ ನರ್ನುದಾಜಲಂ 1 ೧೬ ॥ 
ತಾನಪ 2 | ರ್ಜಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ 'ನಣ್ಯೊ € ಹೃದ್ಯ ಫಲಪ್ರ ದಾ । 
ಯಾವನ್ನ ಸ್ಮರ್ಯತೇ ರೇವಾ ಸೇನಾಹೇವ್ ಕಲೌ ನರೈಃ Hoc 
ಧ್ರು ನಂ ತನಕ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಶಿವೇನ ಸ ಓಶರೀರತಃ | 
ಕ ಕೈ8ಕಾಂಪಿ ಸರಿದ್ರೂ ಪಾ ಕರೇನೇಯಮನತಾರಿತಾ 1 ೧೮ ॥ 
ತಾನದ್ಗರ್ಜಂತಿ ಯಜ್ಞಾ ಶ್ಲ ನನಸ್ಸೆ (ತ್ರಾದಯೋ ಭೃಶಂ | 
ಯಾವನ್ನ ನರ್ಮುದಾನಾಮುಕೀರ್ತನಂ 9 ಕ್ರಿಯತೇ ಕಲೌ I ೧೯ ॥ 
ಗರಿಮಾ ಗಣ್ಯ ತೇ ತಾನತ್ತಸೋದಾ *ನನ್ರ ತಾದಿಷು | 
ನರೈರ್ನಾ ಸ್ರ ಹೆ ತೇ ಯಾವದು ವಿ ಭರ್ಗಚನಾ ಧುನೀ 1 ೨೦ ॥ 

೧೪. ನರ್ಮದಾಜಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವನು ಶಾಶ್ವತಮುಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಪಡೆಯ:ವನು. 

೧೫. ಮಾನವನು ನರ್ಮದಾತೀರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಯಾವಯಾವುದನ್ನು 
ಇಚ್ಛೆ ಸುತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾ ಗಲಿ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುವನೊ. 
ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೆ ನಿಶ್ಚ ಯನಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುವನು. 

೧೬, ನರ್ಮದಾಜಲವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ರೂಸವೂ, ನಿರಾಕಾರ 
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪವೂ ಆಗಿರು ವುದು, 

೧೩೭, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಸೇವಿಸಲರ್ಹವಾದ ರೇವಾನದಿಯನ್ನು 
ಸ್ಮರಿಸದಿರುವವರೆಗೆ. ತೀರ್ಥಗಳೂ, ಮನೋಹರಫ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ನದಿಗಳೂ 
ಗರ್ಜಿಸುವುವು. 

೧೮. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನು ತನ್ನ ಸ್ಪಶರೀರದಿಂದಲೇ 
ರೇವಾ ನದೀರೂಪವಾದ. ಅದ್ದು ತಶಕ್ತಿ ಕಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರುವನು. 

೧೯. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 'ಫೆರ್ಮದಾನದಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸದಿರುವ 
ವರೆಗೆ ಯಜ್ಹಗಳೂ, ವನಕೆ ಶ್ಸೇತ್ರಾದಿಗಳೂ ಗರ್ಜಿಸುವುವು. 

೨೦. "ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ನರ್ಮದಾನದಿಯನ್ನು ಹೂಂದದೆ 
ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಪಸ್ಸು, ದಾನ, ವ್ರತಾದಿಗಳ ಮಹತ್ವವು, ಎಣಿಸಲ್ಪಡು 
ತ್ತದೆ. Dd 



ದ್ಯಾತ್ರಿಂ ಶದಧಿಕದ್ದಿಶತತಮೋತಧ್ಯಾ ಯಃ ೧೩೪೫ 

ಯೇ ವಸಂತ್ಯು ತ್ತರೇ ಕೂಲೇ ರುದ್ರ ಸ್ಕಾ ನುಚರಾ ಹಿ ತೇ। | 
ವಸಂತಿ ಯಾನು ತೀರೇ ಯೇ ಶೋಕಂ" ತೇ ಯಾಂತಿ ವೈಷ್ಠ ೈಷ್ಣ ವಂ.॥೨೦॥ 
ಧನ್ಯಾಸ್ತೇ ದೇಶವರ್ಯಾಸೆ ಸ್ತೀ ಯೇಷು ದೇಶೇಷು ನರ್ಮದಾ 
ನರಕಾಂತಕರೀ ಶಶ್ಚ ತ್ಸ ಂಶ್ರಿ ತಾ ಶರ್ವನಿರ್ಮಿತಾ ॥ ೨೨ ॥ 
ಕ್ರ ಿತಪುಣ್ಯಾ ಶ್ಲ ತೇ ಜೋನಾ ಶೋಕಾಯ ನ ಭನಂತಿ ತೇ । 
ಯೇ ನಿಬಂತಿ ಜಲಂ ಪುಣ್ಯಂ ಹಾರ್ಪತೀಪತಿಸಿಂಧುವಂ ॥ ೨೩ ॥ 
ಇದಂಪವಿತ್ರ ಮತುಲಂ ರೇನಾಯಾಶ್ಚ ರಿತಂ ದ್ವಿಜಾಃ 
ಶೃಣೋತಿ ಯಃ ಕೀರ್ತಯತೇ ಮುಚ ತೇ ಸರ್ವಷ ಸಾತಕ i ೨೪ ॥ 
ಯತ ಲಂ ಸರ್ವವೇದೈ ಶ್ರ ಸ ಸಡಂಗಸ ದಕ ಕ್ರಮೈಃ 
ಶ್ರುತ್ತೆ ತೈ ಶ್ಚ ಪಠಿತೈಸ ಸ್ತಸ್ಮ್ಮಾ ಟೆ ತ್ಸ ಲಮಷ್ಟ ಗುಣಂ ಭವೇತ್ I ೨೫ ॥ 
ಸತ ಶಯಾಜೀಫ ರಂ ಯಚ್ಚ ಅಚತೇ ದ್ವಾ ದಶಾಬ್ದಿ ಫಂ | 
ಶು ಫತ್ವಾ ಸಕ್ಕ ಚ್ಚ ರೇವಾಯಶ್ಚ ರಿತಂ ತತ್ತ ಲಂ ಆಭೇತ್ nH ೨೬ ॥ 
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾವಗಾಹಾಚ್ಛ ಯತ್ಛ ಲಂ ಸಾಗರಾದಿಷು 
ಸಕೃಚ್ಛುತ್ವಾ ಇಕೆ ಮಾಹಾತ್ಮ ಲಿ ರೇನಾಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ ೨೭॥ 

೨೧. ನರ್ಮದೆಯ ಉತ ತ್ತರತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವವರು ರುದ್ರನ ನ ಸೇವಕ 
ರಾಗುವರು. ದಕ್ಷಿಣತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವವರು ನಿಷ್ಣುತೋಕ ಕವನ 
ಹೊಂದುವರು. 

9೨. ನರಕವನ್ನು ನಿನಾರಿಸುವನಳೂ, ಶಿವನಿರ್ಮಿತಳೂ ಆದ ನರ್ಮುಜಿಯು 
ಹರಿಯುವ ದೇಶಗಳೇ ಧನ್ಯ ವಾದುವು. 

೨೩. ಶಿನನದಿಯಾದ ನರ್ಮಜಯ ಜಲವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಪುಣ್ಯವಂತ 
ರಾದ ಮಾನವರು ದು ಖಗೊಳ್ಳುವು 

_ ೨೪. ದ್ವಿ ಜರೆ! ಸವಿತ ಶ್ರವ್ಯ, ಅಸದೃ ವಶವ ಆದ ರೇವಾನದಿಯ ಚರಿತೆ ಶ್ರಯನ್ನು 
ಕೇಳುವವನ್ನೂ ಹೇಳುವವನೂ ಸಕಲ ಪಾಸಗಳಿಂದ ನ ಮುಕ ಕನಾಗುವನು. 

೨೫. ಷಡಂಗಪದಕ್ರಮಗಳಿಂದ' ಕೂಡಿದ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದ 
ರಿಂದಲೂ, ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲ ಲಕ್ಷಿಂತ ನರ್ಮದಾಸೇವೆ 
ಯಿಂದ ಎಂಟರಷ್ಟು ಅಧಿಕಫಲನ್ರಂಟಾಗುವುದು. 
೨೬. ಹನ್ನೆ ರೆಡುವರ್ಷಕಾಲ ಸತ್ರಯಾಗನನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದುಂಬಾ 
ಗುವ ಫಲವು ರೇನಾಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ಒಂದುಸಾರಿ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವುದು. 

| ೨೭. ಸಮುಡ್ರಾದಿ ಸಕಲತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲ ಸ್ಲಾನಮಾಡುವುದರಿಂದುಂಬಾಗುವ 
ಫಲವು ಕೇನಾಮಾಹಾತ ತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯು 
ವುದು. 
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೧೪೬ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ 

ನತದ್ದ ಮೃ್ಯ ನಮುಪಾಖ್ಯಾ ನಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ಟ ನುತ್ತಮಂ । 
ದೇಶೇ ಮ ಮಂಡಲೇ ನಾಪಿ ನಗರೇ ಗಾ ಫ್ರಮಮಧ್ಯ ತಃ I ೨೮ ॥ 
ಗೃಹೇ ವಾ ತಿಷ್ಕತೇ ಯಸ್ಯ ಲಿಖಿತಂ ಸಾರ್ವನರ್ಣಿಕೂ | 
ಸಬ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ ಶಿವಃ ಸಾಕಾ. ಫ್ಸಿತ್ಛಚ ದೇವೋ ಜನಾರ್ದನಃ Il Fn 
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾನುಮೋಕ್ಸಾ ಣಾಂ ಮಾರ್ಗೋಂಯಂ ದೇವಸೇವಿತಃ । 
ಗುರೂಣಾಂ ಚ ಗುರುಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ೦ ಪರಮಂ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರಣಂ 1 ೩೦॥ 
ಯಶ್ಲೇದಂ ಶ್ಚ ಕೃೈಣುಯಾಸ್ತಿತ್ಯರ ೦ ಪುರಾಣಂ ದೇವಭಾಷಿತಂ | 
ಬ್ರಾ ಹ ಣೋ ವೇದವಾನ್ಸೂ ಯಾತ ತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯಾ ಭವೇತ್ ॥೩೦॥ 
ಧನಾಢ್ಕೊ € ಜಾಯತೇ ನೆ ಶ್ಯಃ ಕೂಡ್ರೊ ವೈ ಧರ್ಮಭಾಗ್ಸ ನೇತ್ ॥೩೨॥ 
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಂ ನಾರೀ ಶು ತ್ತೈತತ್ಸ ನುನಾಸ್ರ್ಯಯಾತ್ 
ಶ್ರಿಯಂ ಸೌಖ್ಯ ೦ ಸ್ಪರ್ಗವಾಸಂ ಜನ್ಮ ಚೈನೋತ್ಮ್ತಮೇ ಕುಲೇ 1 ೩೩ 
ಕಸಟೇದೀ ಕ್ರ ತುತ ಸ್ವಾಮಿಧ್ರು ಜಡ್ ನಿತ್ರವಂಚಕಃ । 
ಗೋಪ ಕ್ಕ ಗರದಕ್ರೈ ವ ಕನ್ಯಾ ನಿತ ಯಕಾರತಃ 1 ೩೪ ॥ 
ಬ್ರಹ್ಮಫ್ಲುಶ್ರ ಸುರಾನೀ ಚ ಸೆ ಯಾ ಚ ಗುರುತಲ್ಪ ಗೂ । 
ನರ್ಮದಾಚರಿತಂ ಶ ನ್ "ತಾಮಬ್ಬಂ ಯೋಂಭಿಸೇನತೇ 1 ೩೫ ॥ 

೨೮-೨೯. ಸಕಲಶಾಸ ಸ್ರೃಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೂ, ಧರ್ಮದಾಯಕವೂ, 
ಸಕಲ ಜಾತಿಯವರೂ ಕೇಳಲರ್ಹವೂ ಆದ ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಉಪಾಖ್ಯಾನವು 
ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗ್ರಾ ತ್ರಾಮಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಾ ಗಲಿ ಇರು 
ವ್ರುದೊ, ಆ ದೇಶ 'ಸಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಡೆಯರು ಸಾಕ್ಸ್ಪಾ ದಬ ಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು 
ಮಹೇಶ ರರೂಪರಾಗಿರುವನು. 

೩೦. ಇದು ದೇವಸೇವಿತವಾದ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಗಳ ಮಾರ್ಗವೂ, 
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವೂ, ಉತ, ತ,ಮಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಶಾಸ ಸ್ತೃವೂ ಆಗಿರುವುದು. 

೩೧-೩೨, ದೇವೋಕ್ಕವಾದ 'ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಸತ್ಯವೂ ಕೇಳುವ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನೇದಜ್ಞನೂ, ಕೃತ್ರಿಯನು ಜಯಶಾಲಿಯೂ, ವೈಶ್ಯನು ಧನ 
ನಂತನೂ, ಶೂದ ದನು ಧರ್ಮ ವಂತನೂ ಆಗುವನು. 

. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವ ಹೆಂಗಸು ಸೌಭಾಗ್ಯ ವನ್ನೂ ಸಂಪತ ತ್ತನ್ನೂ, 
ಸೌಖ್ಯ ವನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಗನಾಸ ವನ್ನೂ ಪಡೆದು ಉತ್ತ ಮಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿ ಸುವಳು. 
ಜ್ 'ಸಂಕಿ, ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಕೃತಘ್ನರು, ಸ್ವಾಮಿ 

ದ್ರೋಹಿಯು, ಮಿತ ಶ್ರವಂಚಕನು, ಗೋಫ್ನನು, ನಿಷನನ್ನಿತ್ತ ವನು, ಕನ್ಯ ಯನ್ನು 
ವಿಕ್ರಯಿಸಿದವನು, ಹ್ಮಫ್ನುನು, ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡಿದವನು, NN ನು 
ಗುರುಪತಿ ಗಮಕಮಾಜದದ ಇವರ ಒಂದುವರ್ಷಕಾಲ: ನರ್ಮ-ದ್ದಾ 
ಚರಿತೆ ತ್ರೈಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಆ ನದಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಕೆ ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿಯೂ ಸಕಲ 



ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ದಿ ಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೪೭ 

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೊ € ಜಾಯತೇ ನಾಂತ್ರ ಸಂಶಯಃ । | 
ಪಾಸಭೇದೀ ವೃಥಾ ಪಾಕೀ ದೇವಬ್ರಾ ಹ ನಿಂದಕ ॥ ೩೬ ॥ 
ಪರೀವಾರೀ ಗುರೋಃ ಹತ್ರೊ 8 ಸಾಧೂನಾಂ ನೃ ಪತೇಸ್ತ ಥಾ। 
ತೇಂಪಿ ಶು ತ್ಯಾ ಚ ಸಾಸೇಭ್ಯೊ € ಮುಚ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೩೭ 1 
ಯೇ ಪುನರ್ಭಾವಿತಾತ್ಮಾ ನಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ೦ಶೃ ತೆ ತಿ ನಿತ್ಯ ಠಃ | 
ಪೂಜಯಂತಿ ಚ ತಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ o ನಾರ್ನೆದಂ ನಸ ಸ್ರ್ರಭೂಷಣೆ 1 ೩೮ ॥ 
ಪುಷ್ಬೈಃ ಫಲೈಶ್ಯ ಶ ೦ದನಾಜೆ ಸ ರ್ಡೋಜನೈರ್ನಿನಿಥ್ಸೈರಸಿ : 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿ ನ ಜಿತೇ ದೇವಾ ಸೂಜಿತಾಗುರುವಸ್ತಥಾ HAF 
ಇಹಲೋಳೇ ಸಕೀ ಚೈನ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ನಿಚಾರಣಾ । 
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೆ ನ ಗಂಧವಸ್ವ್ರಾ ದಿಭೂಷಣೈಃ, 1೪೦॥ 
ಪೂಜಯೇತ್ಸ ಕಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಾಡಸೌ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇವ ಚ । 
ನೇದಪಾಕೈ ಶ್ಚ ಯತ್ಪುಣ್ಯ ನಗಿ ಹೋತ ಶ್ತ ಸಾಲತ್ಸಿಃ ॥ ೪೧॥ 
ತತ್ರಲಂ ಸಮನಾಪ್ಟೋತಿ ನರ್ಮದಾಬರಿಶೇ ಶುಭೇ |. § | 
ಕುರು ಕ್ಸೀತ್ರೇ ಚ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಭಾಸೇ ಪುಷ್ಕರೇ ತಥಾ 1 ೪೨ ॥: 
ರುದ್ರಾ ನೀ ಗೆಯಾಯಾಂ ಚ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ । 
ಗಂಗಾದ್ದಾ ರೇ ಪ್ರಯಾಗೇ ಚ ಗಂಗಾಸಾಗರಸಂಗಮೇ NAN 
ನಿವಮಾದಿಸು ನೇರ್ಥೇಸು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಜಾಯತೇ ನೃ ಣಾಂ। 
ನರ್ಮಜದಾಚರಿತಂ ಶ್ರುತ್ಥಾ ತತ್ಪು ಬಂ ಸಕಲಂ ಲಭೇತ್ 1 ೪೪ ॥ 

ಪಾಸಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವನನೂ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಡುಗೆ 
ಮಾಡುವವನೂ, ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವನನೂ, ಗುರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ 
ಗಳು, ಸಾಧುಗಳು, ರಾಜರು ಇವರನ್ನು ಬಯ್ಯು ವವನೂ ನರ್ಮದಾಚಂ್ರ 
ಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಪಮುಕ್ತರಾಗುವರು. 

೩೮-೪೪. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನರ್ಮದಾಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ಕೇಳುವವರೂ, ವಸ್ತ್ರ, 
ಭೂಷಣ, ಪುಷ್ಪ, ಫಲ, ಚಂದನ, ವಿವಿಧ ಭೋಜನ ಇವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿ ಸುವ 
ವರೂ ಇಹಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವರಂತಾಗುವರೆಂಬು 
ದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ... ಆದುದರಿಂದ ಗಂಧ, ವಸ್ತ್ರ, ಭೂಷಣಾದಿಗಳಿಂದ ನರ್ಮದಾ 
ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ನರ್ಮದಾಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ವೇದಪಾಠ, 
ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಗಳಿಂದುಂಟಾಗುವ ಪುಣ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದು. ಕುರುಕ್ಸೇತ "ತ್ರ: ಪ್ರಭಾಸ, 
ಪುಷ್ಟರ್ಯ, ರುದ್ರಾವರ್ತ, ಗಯಾ, ವಾರಾಣಸೀ, ಗಂಗಾಧಾರ, ಪ್ರಯಾಗ್ಯ 
ಗಂಗಾಸಾಗರಸಂಗಮವೇ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವೆ 

ಪುಣ್ಯವು ನರ್ಮದಾಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದುಂಟಾಗುವುದು.. 



೧೦೪೮ ಹಿ "ಸ್ತಾಂದಮಹಾಪುರಾಣರಂ 

ಆದಿಮಧ್ಯಾನಸಾನೇಷು ನರ್ಮದಾಚರಿತಂ ಶುಭಂ | 1... 81.1 
ಯಃ ಶ | ಹೋತಿ ನರೋ ಭಕ್ಕ್ಯಾ ಶ್ಚ ಣುಧ್ಯಂ ತತ್ಪ ಲಂ ಮಹತ್ ॥೪೫॥ 
ಸಮಾಸ್ಯ ಶಿವಸಂಸ್ಥಾ ನಂ ದೇನಕನ್ಯಾ ಸಮಾವ್ನ ತಃ | : 
ರುದ್ರ ಸ್ಕಾ ನುಚಕೋ. ಭೂತ್ವಾ ಶಿವೇನ ಸಹನೋದತೇ “NON 
ಧರ್ಮಾಖ್ಯಾ ನಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಾಖಾ ಬನೇಷ್ಟನುತ್ತಮಂ । 
ಗೃಹೇಃಪಿ ಸಕ [ತೇ ಯಸ್ಯ ಚತುರ್ವರ್ಣಸ್ಥ ಸತ್ತ ಮಾ | Hen 
ಧನ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಗೃಹಂ ಮ ನ್ಯೇಗೃಕ ಸ್ಲಂ ಚಾಸಿ 'ತತ್ಯುಲಂ 
ಪುಸ್ತಕಂ ಸೂಜಯೇಷ್ಯ; ಸ ನರ್ಮನಾಚರಿತಸ್ಯ ತು 1 ೪೮॥ 
ನರ್ಮದಾ ಪೂಜಿತಾ ತೇನ ಭಗವಾಂಶ್ಚ ಮಹೇಶ್ವ ರಃ । 
ವಾಚಕೇ ಪೂಜಿತೇ ತದ್ವದೆ ಶೇವಾಶ್ಲ ಯಷಯೋರ್ಯಿತಾಃ | Hen 
ಲೇಖಯಿತ್ಕಾ ಚ ಸಕಲಂ 'ಕೇವಾಚರಿತಮುತ್ತ ಮಂ । 
ಭೂಷೆಣಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾ ಣಾಂಯೋ ದದಾತಿ ದ್ವಿಜನ್ಮನೇ ! ೫೦ ॥ 
ನರ್ಮದಾ ಸರ್ವತೀಥೆಗೇಷು ಸಾ ಸ್ನಾನದಾನೇ ಚ ಯತ್ರ ಲಂ | | 
ತತ್ಸಲಂ ಸಮನಾಪ್ನೋತಿ ಸ ನರೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ NBO 
ಏತತ್ಪು ರಾಣಂ ರುದ್ರೋಕ್ತಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದಂ |. ' 
ಸ್ಟ ರ್ಗಹಂ ಪುತ್ರವಂ ಧನ್ಯ ೦ ಯಶಸ್ಯಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧ ನಂ ॥ ೫೨ ॥ 

ಛ೫, ನರ್ಮದಾಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅದಿನುಧ್ಯಾ ವಸಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 
ಕೇಳುವ ಮಾನವರಿಗುಂಬಾಗುನ ಮಹಾ ಫಲವನ್ನು ಕೇಳು. 

೪೬. ರುದ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ದೇವಕನ್ಯೈ ಯರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ' ರುಪ್ರನ 
ಸೇವಕನಾಗಿ ಆತನೊಡನೆ ಆನಂದಿಸುವನು. | oo 

೪೭-೪೯. ದ್ವಿಜರೆ! ಪುಣ್ಯಕರವೂ, ಸಕಲಾಖ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೂ 
ಆದ ಈ ಆಖ್ಯಾನವು ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲ್ಪಡು 
ವುದೊ, ಅವನ ಮನೆಯೂ, ವಂಶವ್ಯೂ ಗಾರ್ಹಸ್ಪ್ಯವೂ ಧನ್ಯವಾದುವು. 
ನರ್ಮದಾಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ ಸ್ವಳವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದವನು ನರ್ಮದೆಯನ್ನೂ , ಮಹೇಶ್ವರ 
ನನ್ನೂ, ಜೀವರ್ಷಿಗಳನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಿದನನಂತಾಗುನನು. | 

೫೦-೫೧. ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಪ್ರಾಯವಾದ ರೇನಾಚರಿತ್ರೆ 
ಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನಮಾಡುವವನು ನರ್ಮದೆ 
ಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲತೀ ರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾನದಾನಮಾಡುವುದರಂಶು- ಬಾಗುವ. 
ಫಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚ ಯವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುವನು. 
೫೨-೫೩. ರುದ್ರನು ಹೇಳಿರುವುದೂ, ಅತಿಶಯ ಪು ಪುಣ್ಯ ಫಲನನ್ಲೀಯು : 

ವುದೂ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೂ ಪುತ್ರರನ್ನೂ ದೊರಕಿಸುವುದೂ, ಧನ, ಯಶಸ್ಸು » ತೇರ್ತಿ 



ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತನೋಂಧ್ಯಾಯಃ ೧೩೪೯ 

ಧರ್ಮಮಾಯುಷ್ಯಮತುಲಂ ದುಃಖದುಃಸ್ವಸ್ನ ನಾಶನಂ । 
ಪಠತಾಂಶ ಚ್ಯತಾಂ ಚಾಪಿ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ದಿ ದಂ ॥ ೫೩ ॥ 
ಯತ್ರ ದತ್ತನಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪುರಾಣಂ ವಾಚ್ಯತೇ ದ್ವಿಜೈಃ 
ಶಿವಲೋಕೇ ಸ್ಲಿತಿಸ್ತಸ್ಯ ಪುರಾಣಾಕ್ಸರವತ್ಸ ನೀ I ೫೪ ॥ 

ಇತಿ ನಿಗದಿತಮೇತನ್ನ ರ್ಮುದಾಯಾಕ್ತ ರಿತ್ರಂ 
ಸವನಗದಿತಮಗ ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ವವಕ್ರಾ ಪವಾಸ್ಯ 

ತ್ರಿಭುನನಜನನಂದ್ಯ ೦ ತ್ತೇತದಾದೌ ಮುನೀನಾಂ 
ಕುಲಪತಿಸು ಕತಸ್ತತ್ಸೂತಮುಖ್ಯೆ €ನ ಸಾಧು 1 ೫೫ ॥ 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕಾಶೀಕಿಸಾಹಸಾ ಫ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ 
ಪಂಚಮೇ ಅವಂತ್ಯಖಂಡೇ ತೃತೀಯೇ ಕೇನಾಖಂಡೇ 

66 'ರೇವಾಖಂಡಪುಸ್ತ ಕೆದಾನಾದಿಮಾಹಾತ್ಮ 4ವರ್ಣಸಂ?? ನಾಮ 
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಧಿಕದಿ ಶತತನೋಂಥ್ಯಾ ಯಃ 

ರೇನಾಖಂಡಂ ಸಮಾಪ್ತಂ 

ಸಮಾಪ್ತಮಾನಂತ್ಯಖಂಡಂ 

ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ 3 ಸುವುದೂ, ಧರ್ಮಾಯುಷ ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದೂ, ದುಃಖ 
ಸ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೂ ಆದ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಸಠಿಸುವವರಿಗೂ, 

ಕೇಳ ಬೆಂಗ ಸಕಲೇಷ್ಟಾ ರ್ಥಗಳು ಸಿದಿ ಿಸುವುವು. 
೫೪. ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆರೆನಾದ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವ 

ದ್ವಿಜರು ಪುರಾಣಾಕ್ಚ: ರಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಸಂವತ್ಚ ರಕಾಲ ಶಿವಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರು. 
೫೫. ಶಿವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ನಾಯುದೇವನು ಹೇಳಿದುದೂ, ತ್ರಿಭು 

ನನದ ಜನರಿಗೆ ವಂದ, ವೂ ಆದ ಈ ನರ್ಮ ದಾಚರಿತ್ರೆ ತ್ರಯನ್ನು ಸೂತನು ಬಗೆ 
ಮುರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದುಸಾಪಿರ ರ ಶ್ಲೋಕಗ 
ಶ್ರೀ ಸ್ತಾಂ ದಮಹಾಪುರಾಣದ ಐದನೆಯ ಆನಂ 

€€ ರೇವಾಖಂಡಪುಸ್ಮಕದಾನಾದಿಮಾಹಾತ 
ಇನ್ನೂರಮೂವತ್ತೆ ರಡನೆಯೆ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದುದು * 

kd 

ಅವಂತ್ಯಖಂಡವ್ಳು ಸಮಾಪ್ತ್ರನಾದುದು 
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